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ضَذمَة

أذهانناإلىتقفز،المغولسيرةمسامعناعلىتترددعندما

بالشدةالماضىفىعُرفتالتىالمغوليةالشعوبحولتصورات

وجهفىيقففمن..والوحشيةالغلظةعلىعلاوةَ،والجبروت

حقيقةتتخيلأنعليك.الزوالفمصيره،العريضةمطامعهم

الأرضبقاعأقسىمنمنطقةفىيعيشكانالذىالمغولىالشعب

الذىالأمر،المناخفىالواضحوالتباينالمعيشةظروفحيثمن

المعيشة.قسوةمنفيههىماعلبالصبرتتحلىالقبائلهذهجعل

طايكنفلموعسر،معاناةكلهاالشعوبهذهحياةكانتوبالفعل

نشأولذلك،الحياةلهايكفلمماالأدنىالحدتوفيرإلاشاغل

والسيطرةالخصبةبالمراعىللفوزبينهافيماوالدائمالمتكررالصراع

.المياهمصادرعل

الرعويةالشعوبهذهنجحتكيفهويدهشنامالكن

النصرتحقيقعلىقادرة،مقاتلةشعوبإلىتتحولأنفىالبسيطة
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وتعيشالاستقرارأدواتتمتلكالتىالشعوبعلالنصرتِلْوَ

الدائم!بالنعيمتكونماأشبهحياة

الشعوبهذهبروزوراءكانَاوالإصرارالعزيمةأنأعتقد

الحياةغادرتحيث،البسيطةحياخهامنالتغييرإلىودفعها

فىزرعالذىمنلكنتطورَا،أكثرحياةإلىالمعقدةغيرالبسيطة

ذإ،فراغمنيتولدلاهذاإن؟والعزيمةالإرادةقوةالبسطاءهؤلاء

التأثيرعلوالقدرةأدواتهيمتلكمتمكّنراعٍوجودمنلابد

وهبوقد.الصائبالقراراتخاذمنوالتمكنالرأىوصواب

،اليأسوعدموالشدةالحادبالذكاءتميزقائدًابالفعلالمغولَاللهُ

الصعبةالمواقفصنعتهلقد.الصعبةالمواقفمواجهةعلوالقدرة

الظروفوتحالفتوالدهفقدأنمنذحياتهفىلهاتعزَضالتى

تكونالذليلةفالحياةوإلا،التحدىيقبلأنعليهوكان،عليه

والمهانةَالذلَّةَبهادر"يسوكاىبن"تيموجينيقبلفهل..قَدَرَه

"تيموجين"الطفلامتلكلقدا؟..اقياتا1قبيلةزعيمابنوهو

ضدهوحيكت،عظيمةمحمُّلوقدرةالفولاذ،منأقوىعزيمة

أقوىيخر!مرةكلفىوكان،القتلومحاولاتالمؤامراتمئات

نفسه،عنأعلنذلكوحين.عودهاشتدحتىسابقتها،من

لعرقلةأوشمعىطريقهفىالوقوفعلىيجرؤمنكلمتحديًا

طموحاته.
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حياتهفى"تيموجين"الاتعرضالتىالمعاناةخلقت،وللأسف

منأنهمع،الكلمنينتقمأنيحاول،العالمعلىحاقدًاإنسانًا

المعاناةمعنىيعرفحنونَا،عطوفَاهومثلهمَنيكوناْنالمفزض

.للشعوبيصدّرهاأنيحاولولالها،تعرّضالتى

والمهارةالسياسيةبالحنكةالإمبراطوريةهذهمؤسستميزلقد

التركية-المغوليةالبدويةالقبائلتوحيدفىفنجح،العسكرية

بينها.فيماالمتصارعة

15
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القارئنعرّفأنيجبالمغولى،الشعبحياةنتناولأنقبل

.بالمغول

وقبائلطوائفإلىمقسمةكانتبدويةشعوبفالمغول

آسيامنجزءهوالذىاأمنغولياإقليمتقطنوكانت،متفرقة

حتىتعرفلابدائيةقبائلذاكَحينَوكانت،والشرقيةالوسطى

عنهانقولالتعبير،لناجازوإنْ..الحضارةعنالأولىالبدايات

تغزوهاأنللمدنيةيكتبلمإذ،وحشيةشبهقبائلكانتإنها

تتمسكالقبائلهذهمنقبيلةكلوكانتبداوتها.لشدةنظزا

كلوكان،العصبىترابطهامنهاعلىحفاظَاواللغةالجنسبوحدة

أفرادكلويطيعه"نويان"،يلقَّبالقبائلتلكزعماءمنزعيم

دونأوامرمنعليهميمليهماوينفذون،بأمرهويأتمرونالقبيلة

.نقاش

يكنلمإذتعقيد،أدنىدونللغايةفبسيطحياتهمأسلوبوأما

حياةعلىحفاظًاوالمراعىالمياهمنابعتوفيرإلاشاغليشغلهم

الفوزأجلمنبينهمصراعاتتنشبكانتماوكثيرَا،أنعامهم

الخصبة.بالمراعى

91

http://www.al-maktabeh.com



الشعبحياةعنالنقابلكشفبحاجةأننافىريبولا

كانتالتىسفالقبائلعلىالتعرفيمكنحتىالمغولى؟

حتىوذلك؟صارملقانونوفقامُحْكَمَةمنظومةخلالمنتدار

نأالمتخيلمنليسلأنهخلل،أدنىيحدثولافيهاالحياةتستقيم

قأسيسفىودنجحالخولية،القباخ!مدلاس!على"خمان"جنكيزيخرج

كبرىعدادفىمحسَبالأطرافمتراميةإمبراطورية

ون-،ا!ساحةاتساعحيثمنالتاريخعرفهاالتىالإمبراطوريات

المجدقمةإلىصعدتماص!الا،بقانونوتُحْكَمبنظامٍتدارأن

الحافلة.الفتوحاتتلكخلالمنازدهازاوحققت

بالحنكةالمغوتخ!للقد:نقولالمغولعنالحديثوعند

مععلاقاتصاغواإنهمبل،أنفسهمعلىينغلقواولمالسياسية

والفُرْس،والصينيينوالأتراكالعربمثلالشعوبمنالعديد

الأوروبيين.وكذلك

وإدارةالقتالفنونفىبمهارةالمغولتمتعذلك،علىوعلاوةً

ذلكيكونأنالطبيعىومن،المغلوبةالشعوبوتسييسالرعية

المتتالية.العظيمةوالفتوحالانتصاراتثمرة

المغولموطق

فىالمغوليةالقبائلاستوطنتفقد،المغوليةالقبائلموطنأما

مناطق-الميلادىعشرالثالث-الهجرىالسابعالقرنمستهل

فىبايكالبحيرةبينجوبى،صحراءشمالالواقعةمنغولياهضبة
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والمناطقالشرؤافىمنشورياحدودعلخنجانوجبال،الغرب

حاجزَاتعدالتىخنجانجبالأشهرهاومنبها،المحيطةالجبلية

سيبريا.فىالباردةوالمناطقالحارةالصينيةالأقاليمبينطبيعيا

الصمينسورمنالواقعةالمنطقةفىالمغوليةالقبائلواستقرت

لهضبةالشرقىالجنوبوفىشمالًا،بايكالبحيرةإلىجنوبَاالعظيم

القاحلةجوبىصحراءتقعحيثمنغوليا

يعيشواأنالبلادهذهسكانعلالقاسيةالظروفكتبتلقد

مراعىعنبحثًاآخرإلىمكانمنيتنقلواوأن،شاقةرعويةحياة

شعوبمنكغيرهالمغولىالشعبيعرفولم،المياهوينابيعالعشب

هناومن.بعينهمكانفىسشقرلاكانفقد،المستقرةالحياةالمنطقة

وعلالفِلَاحَة.حرفةتستهويهلاكانتبطبعهالمغولىأننجد

حرفةيحترفأنلبعضهممهيأةكانتالظروفأنمنالرغم

جهجرونالمغولوكانبها.يشتغلأننفسهعلأبىأنهإلا،الزراعة

المناطقفىويقيمونالصيففصلخلالالسهولىفىمناطقهم

إلىفيضطرونفيها،العشبينعدمعندماإلايتركونهافلا،الجبلية

ومع.حيواناتهمأعلافعنبحثَاأخرىمرةالجبالمنالنزول

أطرافهاعلقامتبالسكانآهلةمناطقبعضنشأتفقدذلك

أخرىفئاتجانبإلىالبدو،منفئاتتقطنهاوكانت،زراعات

المستوىفىالتفاوتظهرولذلك،القرىبعضفىتقيمحضارية

سلوكهمفىذلكوانعكس،المغوليةالقبائلبينالحضارَى

الاَخر.معوتعاملهم

21
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المنوليةالمناطقأه!

11شان"تيانجبالوسطهفىوتوجد،بالخاشبحيرةحوض4.

طوائفموطنوهو.آرالوبحيرةالتبتوهضبةلن"و"كوين

الأصفر.والجنسالأتراكمنمختلفة

11،و"خينكانآلتاى"وا"سايان"جبالبينالواقعةالمناطق2.

فىالمعيشيةالمناطقأقسىمن-الجغرافيةالناحيةمن-تعدوهى

المغولمنقبائلفيهاوتعيش.والشرقيةالوسطىآسيامناطقكافة

والتتار.الأصفروالجنس

منغولياهضبةفيالهُناغ

منيعدإنهبل،للغايةقاسيامُناخًامنغولياهضبةمُناخيعتبر

والبرودةالحرارةدرجاتتبلغحيث،العالمفىالمناخأنواعأقسى

دربخاتتبلغحيث،الجفافشديدأنهكما،العظمىتالنهلإفيه

الصيففىحرارتهدرجةوتصلالصفر،تحت58الشتاءفىبرودته

،هناكالمناخقسوةفىيزيدومماذلكلمعلوعلاوةً.مئوية06إلى

إلىوتنقلهالحصىمعهاوتحملالسنةمدارعلتهبحالرأن

المناطقبتلكالرياحمواجهةكانتفقدولذلك،بعيدةمسافات

وفى%فصلأواسطفىحتى،للغايةالمتعسرةالأمورمن

فحسب،هذاوليس،كبيرةبكمياتالجليديتكاثفالشتاءفصل
!ح

حياةعلىتقضىأنيمكنهامدمرةشديدةعواصفتهبكانتبل

.السكانمنالكثير

22
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الرياحَالهضبةبهذهالمحيطةالجبالحجبتذلك،إلىوإضافةً

البرودةزيادةعلتعملكما،الصيففصلفىالممطرةالدافئة

صعبةالمغولحياةكانتفقدثمومنالشتاء.فصلفىالشديدة

حينعلىالرعى،بمهنةالمراعىمنالقريبونعملولهذا،للغاية

منوالحيواناتالأنهارمنالأسماكبصيدالاَخربعضهمعمل

وأالأخشابمنالزحافاتصنعفىبعضهمعملكما،الغابات

السَّمُّورحيوانبصيدالخ!صاهتمامهموبرز.الحيواناتعظاممن

وقَنْصهاالظِّبَاءبمطاردةكذلكواهتموا،الثمينلفرائهنظرًا

.النبَالأوالحِبَالبواسطة

خانا""جنكيزجانبإدنعازقاالتىالقبانل

a(بهادر"يسوكاىتَزَعَّمَهاالتىالقبيلةوهىا:ااقيات1قبيلةأ.

وثنيةديانةتعتنقكانتالتىالقبيلةخانوهو"،خانجنكيزأوالد

"جنكيزفيهاوترعرعوُلدالتىالقبيلةوهى"،الشامانية11بتُعرف

تبوأتوقد.القبيلةوخانالمغوليةالإمبراطوريةمؤسسخان"

حكمةبفضل-أفرادهاعددقلةرغم-رفيعةمكانةالقبيلة

المغولى.للشعبقيادتهوحسن"خان"جنكيز

بينالواقعةَالمنطقةتقطنكانتقبيلةوهىا:اأويرات11قبيلة2.

-
لغ!عنمختلفةبلغةويتخدثْأفرادها،بايكالوبحيرةاونننهر

بكثرةالقبيلةهذهامتازتوقد.الأخرىالمغؤليةالطوائف

كانتالأمر،بدايةوفى.بأمرهيأتمرونملكوكانْلهمٍأفرإدها،

منتمكنحتىخان"،3"جنكيزمنعدائئاموقفاتتخذالقبيلة
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سنةَتوفىالملكهذاولكنخان"،ميرجوزبنإكورياكوس

إلا"،"طغرلابنهإلىالملكيؤولأنالمفزضمنوكانم،0127

علالجلوسفىحقهإلمطوصولهدونحالواداخوتهأعمامهأن

"يسوكاىبالاستنجادمنبُدَّاإطغرل"يجدفلمالمُلْك،كرسى

إلىالوصولفىالعونإليهيقدمحتى-"خانإجنكيزوالد-(aبهادر

حتى""طغرلنجدةإلىبهادر""يسوكاىهبوقد،الحكمفىحقه

عرشه.واستعادةخصومهعلىالانتصارمنتمكن

إمبراطوربهاستعان،المُلْككرسىعلى""طغرلجلسأنوبعد

إلحاقفى""طغرلنجحوقدالتتار،ضدحروبهفى"كين"الصين

ملكأقوىأصبحالنصرعليهمحققأنوبعدبالتتار،الهزيمة

بلقبالصينإمبراطورعليهأنعمولذلكمنغوليا،فىقبيلةورئيس

عُرفوالذاالتتار،تأديبفىأداهالذىللدورمنهتقديرَاوانج"11

".خان"وانج:والمغولىالصينىبلقبيهالتاريخفى""طغرل

المناطقفىالماركييتقبائلتوطنتالماركييت":11قبائل5.

بحيرةوجنوبىسلنجانهرمجرىعلىالكراييتشمالالواقعة

المقاتلينمنأفرادهاويعدقوى،جيشلديهاوكان،بايكال

ودخل،والفتنالشغبمثيرىمنأنهمعنهموعُرفالأشداء،

فيهااستخدمشرسةوحروبًامتعددةمعاركخان"إجنكيزمعهم

إبادتهم،منالنهايةفىتمكنحتى،والشدةالعنفأساليبأقسى

منهم.القليلإلاسيوفهمنيَنْجُفلم
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إنهاءفىدورهالمصاهرةرباطوأدىمنها..تزوجثمإخضاعها،

أدتالتىالقبائلأهممن"أويرات11قبيلةفصارتالعداء،حالة

".خان"جنكيزنفوذبسطفىبعدُفعّا،دورًا

التركى،الجنسمنبدويةقبائلوهىا:النايمِانا11قبائل3.

الحوضتقطنالقبائلهذهوكانتالمغولى.الطابععليهاغلب

البحيراتحولوماآلتاى،جبالوسفوحأرخون،لنهرالأعلى

منابتداءًمنغولياغربكلتملكوكانت.المناطقتلكفىالواقعة

الرحلالبدومنأفرادهاوكان.أرتيشنهرإلىأرخوننهرشمال

فىالاَخروبعضهم،الوعرةالمناطقفىبعضهميقيمالذين

وكانمنغوليا.غربعلىالقبائلهذهسيطرتوقد.الصحارى

الذىالنسطورىالمذهبعلىالمسيحيةالديانةيعتنقونأفرادها

منثقافتهاالقبائلهذهواكتسبت.الشامبلادمنإليهاانتقل

النايمانملوككانوقد.المغوليةباللغةتتحدثوكانتالأويغور،

لقبملوكهمعلىويطلققوى،ونفوذواسعةشهرةأصحاب

ىأا؟خانا"بويروقأو..القوىالملكأىا؟اخان"كوجلوك

فىالتركيةالثقافاتأفواعالنايان--أرقيثقافةوتعدالأمر.مُصْدِر

الوقت.ذلك

الممتدةالمناطقالقبائلهذهاستوطنتالكراييت":11قبائل4.

حتى،بايكالبحيرةوجنوبالصحراءفىال!ثرقيةالواحاتمن

المذهبعلىالمسيحيةالديانةتعتنقوكانت.العظيمالصينسور

الملكيحكمها،الجانبمرهوبةقويةقبائلوكانتالنسطورى.
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قبائلمنتتكونالعدد،كثيرةطوائفوهمالتتار":11قبائل6.

فىالقبائلهذهموطنوكان.عديدةقَبَليةشُعَبإلىتتشعبكبيرة

القرغيز،ومملكةوسلنجاأرخوننهرىشمالَالواقعةالمناطق

عامة،وبصفة.التبتبإقليموجنوبَاالأويغور،ممالكفىوغربًا

حتىبايكالبحيرةمنالغربىالجنوبفىيقيمونالتتركان

نإحتى،المسلمينمعطيبةبعلاقاتالتتارارتبطوقد.كيرولين

قبائلأشدمنالتتريةالقبائلوكانت.الإسلاماعتنقبعضهم

القبائلهذهكانتكما،الشماليةآسياأقاليمفىبطشًاالأصفرالجنس

والعالميةالسياسيةالساحةعلىفاحشوئراءرفاهيةحياةتعيش

الواسعنفوذهمفرضفىالتتارنجحإذ"؟خان"جنكيزظهورقبل

يخشونالجميعوكان،البدويةالأصفرالجنمسقبائلأغلبعل

الجنسأبناءعلىعموفايطلقالتتر"11اسميزالولا.بأسهم

الأصفر.

السياسية،الساحةسماءفىخان""جنكيزنجمظهروعندما

التتاربينالمتوارثالعداءعننتجدفينَاحقذاداخلهيُضْمِركان

كانوالأخهممنهمالحذرموقفخان""جنكيزفاتخذ،والمغول

منفرغأنوبعد.قبلمنوأجدادهاَبائهأعداءكانواكما،أعداءه

ح!ساباتهضمنيضعكانله،المناوئةالأخرىالقبائلعلالقضاء

الأسلحة،بأفضلوزوّدهمحكمَا،تجهيزَاجيشهفجهزالتتار،محاربة

أجنكيزكانفلقدنهائيا؟الوجودمناستئصالهمعلالنيةوعَقَد

والفسادالفتنةعواملحَمَلَ!التتاربأنتامةقناعةعلىخان"3

.المتوارث
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نسائهمبطونيبقرأنقررسوكتهم،كسرفىنجحأنوبعد

والأطفالالنساءفقتللهم،قادمنَسْلأىينقطعحتىالحوامل

منكثيرأقبل،ذلكومع.رحمةأوشفقةأىبهمتأخذهولمالرُّضَّع

جديدجيلتَوَلَّدوبذلكالتزيات،النساءمنالزواجعلىالمغول

فيمامنهوتَشَكَّلوالتترى،المغولىللجنسينالوراثيةالجيناتيحمل

والزعماء.القادةبعد

نأرغم،المغولعلىالتتاراسمالناسيطلقأنالغريبومن

!للمغولتمافامغايرةقبائلالتتار

بدأالتتار،شأفةاستئصالفىخان""جنكيزنجحأنوبعد

الإسلامى.العالملغزويستعد

فىالواقعةالمناطقيستوطنونوكانوا:الأويغوريونالأتراك7.

إلا،السياسىنجمهمأفولورغم.الحاليةالتركستانشرقشمال

"جنكيزعَهِدَفقد،المغولدولةفىوثقافيًّاحضارئادورًاأدواأنهم

فىمكانلهمصار-،أولادهبتأديبالأويغورْإلىخان"

قِبَلمنكُلِّفُواقدالأويغوريونوكان.المغولعندالحكمدواوين

"جنكيزوضعهالذىالقانونوهو"الياسا"،بكتابة((خانجنكيزة

إدارةفىبهالمتعاملالخطهوالأويغورىالخطكانكماخان".

المغولية.الإمبراطورية

الغزوقبلكبيرةدولتهموكانتالقراخطائيون:الأتراك8.

،الغربفىالخوارزميينمملكةبينتقعكانتحيثالمغولى،
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يعتيسيحوننهرساحلوكان.الشرقفىالمغولنفوذومناطق

الخوارزمية.الدولةوإقليمالقراخطائيينمملكةبينالفاصلالحد

ظهموقد.الصينشمالمناطقإلىالخطاقبائلأصولوترجع

نفونَضَبَ،لنفوذهالقبائلهذهأخضعقوىزعيمبينهممن

"تاسو"،نفسهوسَمَّىم،279إلى169سنةمنعليهمإمبراطوزا

وتَلَقَّبَتْ.الصينبلادشماليخضعأنمنالزعامةتولِّىبعدوتمكن

مزقرنيننحوالصينتحكمواستمرت"لياءُو"،باسمأسرته

(.م1125إلى169سنة)منالزمان

أعالىيقطنونوكانواأيضَا.ال!تركمنوهمالقرغيز:قبائل9.

)نقشرالثامنالقرنفىاخاقان"1لقبأميرُهمواتخذ.ينيسىنهر

ا1144سنةحوالىفىإلاسياسثايشتهروالمأنهمغيرأرخون(،

فامتدتمنغوليا،فىالأويغورأراضىانتزاعفىنجحواعندما

منطردوهمأنالخطايلبثلمولكن.المحيطحتىبلادهمحدود

تمكنفقدهذاومعالميلادى،العاشرالقرنأوائلفىمنغوليا

علىكانولذاينيسى،نهرأعالىفىبمنازلهمالاحتفاظمنأغلبهم

القرغيزخضعثم.الزراعةاحزفواالذينالقرغيزيقاتلواأنالخطا

.م1218سنة"خان"جنكيززمنَلأمراآخرَللمغول

الاجتماع!لعياةا

و!افين،اج!عيةٌافٌوأطثداتٌتحكمهالدولةقبافلالمغول

ويطيعونه،بأمرهفيأتمرون،الطائفةأوالقبيلةرئيسإلىويخضعون
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يكنولمأكبر.بتقديرتحظىأكثر،أولادَاتنجبالتىوالمرأةقوتها.

قدرعلفكل،وجاتأمما!هـأحانلًايقفالمغولىالقانون

خمسمئةمنأكثرتزوجخان""جنكيزإنقيللقدحتى؟ثرائه

علىيستولىالابنوكان..!فقطمنهنخمسَايؤْثِركانولكنه،امرأة

إلىتئولوالأمالأبمنزلةلأنوذلك-أمهعدافيما-أبيهزوجات

أبيهأراملعلىيشرفأنواجبهمنفإنثمومنالأصغر،الابن

سواءالأبناء،بينالميراثتوزيعفىفارقهناكيكنولم.ويرعاهن

توجدتكنولم،والجوارىالإماءأبناءأوالنبيلاتالزوجاتأبناء

الاقترانفىيرغبالتىالفتاةمنمغولىأىزواجبينحواجز

منها.

قبلالمغوليةالقبيلةفىالحياةتحكمالتىالقوانيناتخذتوقد

فَتِية،كافتذاكإذالدولةلأن؟ا-تلقسوالإمبراطوريةتكولن

فىالأعداءومواجهة،الداخلفىالأمنلحفظمطلوبًاكانوالحزم

إليهاوأضافخان""جنكيزأقرهاالتىالقوانينوهى،الخارج

يفتحها.التىالبلادفىالمغولىمكانةمعتتناسبحتىالكثير

وأالزنا،جريمةمرتكبعلىبالموتتقضىالقوانينوكانت

بأعماليقومأو،والشعوذةالسحريمارسمَنأو،الطريققاطع

التجسس.

يدِينُون-القديمةالبدائيةالشعوبمثلمثلهم-المغولوكان

الديانةذلكبعداعتنقواثما،الشامانية11بتُعرفوثنيةبديانة

البوذية.
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الصعبةوالظروفبداوتهممعتتفقحياتهموكانتعمياء.طاعة

".الخيامفىيعيشونرُخَلَ"فرسانًاكانواإذفيها،يعيشونالتى

نأا،المغولاتاريخعنكتابهفى"هوارث"المؤرخقرروقد

!الخيلأساسىبشكلطعامهمفىيعتمدونكانواالمغول

الحيواناتلحومأكلعنكذلكيمتنعواولمألبانها،وشُرْ

والمئران،والأرانبوالثعالبوالكلابالذئابمثل،الأخرى

لحومأكلعنيتورعونيكونواولممنها،الميتحتىوأكلوا

أيفما!دمائهموشربالبشر،منأعدائهم

تنشبأنإلىالصيدَعىَاالرئيسيةحرفتُهموكانت

الشتاءفصلفىوكانوا.القتاللخوضالجميعفيتأهب،الحروب

،الثلوجتذوبحتىمناسبةأماكنإلىمواطنهميهجرون

تجفيففىخاصةمهارةاكتسبواوقد.أخرىمرةإليهافيرجعون

والزبدالجبنوصنعوا.التعفنأوالفساديطولهاأندوناللحوم

.والأفراسوالغنمالبقرألبانمن

بسيطةكانتفقد،المغوليرتديهاكانالتىللملابسبالنسبةأما

منيصنعونهاوكانواحياتالبدوية،طبيعةمعيتناسببماللغاية

ملابسبينواضحةفروقثمةتكنولم،الإبلووبراتأصواف

اليرجالسالنسا

فىوالمسلمين،لشرقداَْ-أنشكمنوليس

جديدةعاداتهـاكسابهم،سلوكهمتههذيبفىأسهمقد،الغرب
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نإحتىقبل،منعليهكانتعماثيابهمنوعيةمنيغيرونجعلتهم

كماوالفراء،الحريريلبسونالمغولرأواأنهمذكرواالمؤرخينبعض

عشرالثالثالقرنفىذلكوكانبالجواهر،نساءهمتزينت

الأطرَاف،متراميةإمبراطوريةتأسيسفىنجحوالقد.الميلادى

منالثمينوالفراءالحريرواستوردواالثراء،آثارعليهموظهرت

الخاضعةالدولمنوغيرها،الأوروبيةوالبلادوروسياالصين

منغيرهمخياممنحالًاأحسنالمغولخيامتكنولم.لنفوذهم

وكانتُصنعصالصوف،الخيام0هذكانتحيثالبدواحعَلرّ

شدةفيهاتؤثرلاحتىقوسنصفشكلعلىيصنعسقفها

يكونالتىالأخرىالقبائلخيامعنذلكفىتختلفوهى،الرياح

تجنبًا؟الجنوبناحيةتتجهالخيامأبوابوكانتمدبئا.سقفها

منالخيمةترتيبأما.والغربالشمالمنالقادمةالعنيفةللرياح

داخلهايضعالخيمةصاحبيكنولم،للغايةبسيطًافكانالداخل

سلاحهتعليقعلعلاوةً،المعيشيةحياتهفىإليهيحتاجماإلا

وتقاليدافوثاانينلهموكانت.القتاليةللمهامجاهزَاليكون

عبارةكانالزواجأنإلا،الحياةهذهبساطةرغماخعىالا

يشترىأنبعدإلايتزوجالمغولىيكنلمإذ،بحتةتجاريةعمليةعن

بعدإلابالزوجةالمغولىيعزفولايتزوجها!..سوفالتىالمرأة

مهرًايقدمولادهما،اخ!دانهكانتإذاأماطفلًا،تنجبأن

الإنجابعلىيشجعونكانواوقد.الإنجاببعدإلالزوجته

منويزيدشأنهاتقويةفىيسهمهذالأن؟القبيلةأفرادعددليزداد
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ظنًا؟الصوفمنالإنسانهيئةعلىأشكا،يصنعونوكانوا

الشر!عنهمتبعدأنهامنهم

فىكانوافقد؟رفيعةمكانةالمغولعندالدينرجالاحتلوقد

علىوقادرين،الفلكعلمعلالمسيطرينمنمجموعةالشعبنظر

الأيامتحديدوكذلك،الخسوفأوالكسوفيكونمتىتحديد

فعلعليقبلونلاالمغولوكان.للعملالصالحةأوغ!يرالصالحة

مدنياالعملكانسواء،الدينرجالاستشارةدونشىء

أوعسكريا.

لمالمغولَصفاق

وذلك،الشعوبمنغ!يرهمدونصفاتبثلاثالمغولتميز

وكانتفيها،يعيشواكانواالتىالصعبةالمعيشيةالظروفبسبب

التالى:النحوعلى

والوجهالكبير،الرأسفىالمتمثلةوهى،جسديةصفة:الأولى-

القامة،وقصرالقصير،والعنق،القويةوالأسنان،العريض

الصفراء.والبشرة

بسببالشراسةاكتسبواحيث،أخلاقيةصفة:الثانية-

وعددَا،عتادَامنهمأكثرقبائلوسطالصعبةمعيشتهم

علىوالإصرار،القسوةمواجهةعلىالتدربإلىهذافدفعهم

معالتعاملفنالبيئةمنواكتسبوا.الصعابكافةرغمالبقاء

الآخز.
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وكانوا،بطبيعتهمفرسانًاالمغولكانفقد،حربيةصفة:الثالثة-

ظهورعلحياتهميقضون-العمريةالمراحلاختلافعلى-

الرجاليكنولم.الأرضعلبقَدَميتنقلونيكادونولا،الخيول

أيضَاتملكالنساءكانتبل،الخيولركوبيجيدونالذينهمفقط

.والسهامالقِسِىاستخداممعالتعاملويجِدْنَ،المهارةهذه

يحرص،القتالميدانإلىذهبإذاأنهالمغولىعادةمنكانوقد

تلبيةفىتعينهالتىوالأدواتالمتاعمنإليه.يحتاماكلحملعلى

الإنسانعلىغالبةصفة.وكانبها.المكلفأغراضهح!والمها

يومينالبقاءعلالقدرةلديهكانتالمغولىالطفلإنحتىالمغولى،

أماميظْهِرأنيحاولبل،جزعهعنيعبّرولاالطعامتناولدون

للتربيةكانإذن،.عزيمتهفىيوهنولاطبيعىأمرهذاأنالجميع

الأثرأكبرالصغرمنذالشدائدوتحمّلللمصاعبعلىءالتعرّض

أيامًاالعيشj،الحياةمشقةيتحملالمغولىالإنسانجعلعلى

ويسير،قدميهعلىيقفتجعلهاللبنمنرشفاتشربعلىعديدة

لقد.الكللمننوعأىيظْهِرأندونقدميهعلىطويلةمسافات

جعلتهصعبةبيئةفىوعاش،شديدةصلابةالمغولىالإنسانامتلك

عليههوماإلىوصلكانماوإلا،الحياةتحدياتقبولعلىقادرًا

القدرةلديهكانتالمغولىالمقاتلبأنالقولويمكن.طموحاتمن

منمعهيحملهبمافقطيكتفىفكان،طعامدونأيامعدةالبقاءعلى

وكان،قدميهعلىالوقوفعلقادرًاويجعله،ظمأهبهليروىاللبن

ساعدتالتىالعواملمنمهماعاملًاالشديدالجَلَدبهذاالتحل
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شجاعةوكانت.الوطيسالحاميةالقتاليةالمعاركفىكثيرًاالمغول

أبدًا،بسهولةيستسلملاكانحيث،للأمثالمضرئاالمغولىالمقاتل

فىالوقوعيرفضوكاندمه،فىقطرةآخرحتىيقاتلكانبل

وكانتأسيرَا!يقعلاكىنفسهيقتلكانبعضهمإنحتىالأسر،

توطيدفىأسهمالذىالمهمالرئيسىالعاملهىالشجاعة

.الأطرافالواسعةالمغولإمبراطورية

الصينية"كين"أسرةلنفوذيخضعونالبدايةفىالمغولوكان

المغولكانعندماوذلكلها،عاضمةبكينمنتتخذكانتالتى

أجلمنوالعشبالمياهمنابعتوفيرغيرلهاهدفلا،متفرقةقبائل

خرجفقد،المحالمنالحالدوامأنوبمايرعونها.التىالحيوانات

،سلطانأونفوذلأىالخضوعيرفضونالذينالمغولبعض

منموجةفىبعضهمتحركهناومن،الاستقلالفىالرغبةتحدوهم

ونجح.الصينية"كين"أسرةعلىوالتمردالعصيانموجات

بدأثم،الاستقلالعلىالحصولمنوتمكنوا،عصيانهمفىالمغول

أنواعاستخدامعلىوالتدريبالقتالىالاستعدادفىالمغولى

المهارةفىالصينيينوحاكواالعصر،ذلكفىالمتوفرةالأسلحة

الملهمالقائدينقصهمان5ولكن،العسكرىوالتكتيكالقتالية

منهاويشكلواحدةبوتقةفىالمغوليةالقبائلصهريستطيعالذى

أهدافهمتحقيقإلىويقودهم،بشأنهمفينهض،عظيمةإمبراطورية

يسوكاىبن"تيموجينهوالملهمالقائدهذاوكان.التوسعية

".خان"جنكيزباسمبعدفيماعُرفالذىبهادر"،
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المغوليةالقبائلىموحِّد.."خافي"بنكيز
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علىأم515سنةمنغوليافىخان()جنكيز"تيموجين"وُلد

أبوهوكان.بولداقدولونمنطقةفىالأونونلنهراليمنىالضفة

إحدىاقياتا،لقبيلةرئيسَابهادر"برتانبنبهادر"يسوكاى

يطيعونه،أعمامهوأبناء،أعمامهجميعوكان..المغوليةالقبائل

هذايأتِولم،عليهمرئيسَااختاروهالذينهملأنهم،لهويخضعون

وكثيرًا،والإقدامبالشجاعةيتميزكانلأنههـانما،فراغالاختيارمن

واسعةشهرةفاكت!سبوالخطا،التتارضدالحروبخاضما

وقد.الأوقاتأحلكفىالصعبالقراراتخاذعلوقدرة،ومهابة

لأباطرةالماضىفىسنويًّاالجزيةيدفعون"خان"جنكيزأجدادكان

وأبطل،الخنوعرفضهأعلنبهادر""يسوكاىلكن،الشماليةالصين

وكان.قبلمنأسلافهيفعلكانكماالصينأباطرةإلىالجزيةدفع

لسيطرته،المغولقبائلوأخضعشديدًا،اعتزازابنفسهيعتز

هذابخطورةالصينأباطرةوشعر،قوتهاستفحلتوعندما

الناشئةالقوةهذهإجهاضمنيمكّنهمعملفىفكروا،الرجل

فيصبح،عليهالقضاءالصعبمنويصيرخطرهايتعاظمأنقبل

جماعةتجهيزعلىعملوا،وبالفعل.المستحيلاتمنكبحهاأمر
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لمبهادر""يسوكاىولكن،عليهبالقضاءإليهاوأوعزوا،خاصة

عليهمالتغلبمنفتمكن،عليهالتغلبيسهلساذجَايكن

الأولىاللبنةبهادر""يسوكاىوضعوبهذا.لنفوذهوإخضاعهم

.الأمامإلىمسيرتهفىيمضىحتى"خان"جنكيزلابنه

اتاقيازعيمبهافىر""يسوكاكلا

بهادر"؟"يسوكاىهوفمن،إذن

خر!يومذاتأنهيحكىإذسصالشجاعة،شخصإنه

عربةبرزتوفجأةأونون،نهرضفةعلىليصطادصقرهيحمل

مهاجمةفكرةقفزتوهناالماركيت،قبيلةمنشخصينتحمل

بمساعدتهإخوتهمناثنانوقامبهادر"،""يشوكاىرأسفىالعربة

وبقيت،بنفسهلينجوالرجلفرالمطاردةوأثناء،العربةمطاردةفى

تدجمىالتىالمرأةوهى،بيتهإلى"يسوكاى"اقتادهاحيثالمرأة

منحالةفىالمرأةوكانتله،زوجةفاتخذها"،فوجين"أولين

غابعالمفىوالإذعانالخضوعغيرأمامهايكنلمولكنالذعر،

.القانونعنه

لقتالوخرج،زوجتهبهادر""يسوكاىترك،قصيرةمدةوبعد

رُزقتقدزوجتهوجد،القتالجبهةمنعودتهوبعدالتتار.تخظأ

يدركالؤالديكنولم"تيموجين"،اسموالدهعليهفأطلقطفلًا،

زمانه!فىفىنجاخاالمقاتلينأعظمسيكونهذا""تيموجينأن
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معيلعبوكانأونون،نهرضفافعل""تيموجينالطفلنشأ

الخيلركوبتعلمعمرهمنالرابعةبلغوعندما،وأقرانهإخوته

فصلفىأماظهورها.علىواقفوهوالخيلوامتطاءسرج،دون

كلّيحمل،المتجمدةالنهرمياهفوداأقرانهمعيلعبفكانالشتاء،

يتعاركأوبهاليلعبالغنمأرجلكعوبعظاممنمجموعةمنهم

نأوالدهقرر،التاسعة"تيموجين"بلغوعندما.الطالعيقرأأو

ماالذى""داىالحكيمبيتالىمعًاوذهباجواديْهما،فركبا،يزوّجه

عليهوعرض،بهشديدًاإعجابَاأبدىحتى"تيموجين"شاهدإن

بناته.بإحدىتزويجه

الذىالزفافموعدحتىالعائلةهذهمع"تيموجين"وبقى

،شديدةصدمةالأخبارإليهحملتولكن،أسابيععدةبعدسيكون

بأنالأخبارجاءتهحيث،حياتهمجرىعلكبيرأثرلوَقْعهاكان

بعضلتناولتوقفبيتهإلىعودتهأثناءبهادر""يسوكاىوالده

فىلهالسمدسمحاولةدبروا،بمكانهالأعداءعلموعندما،الطعام

"تيموجين"تركالفوروعلى.للغايةمريضالاَنوهو،الطعام

ولكن،والدهعلللاطمئنانمسرعًاوعاد"داى"الحكيمعائلة

منذالحياةفارققدوالدهكان،بيتهإلى"تيموجين"وصولقبل

!أيامعدة

فىمكان""تيموجينلوالدةيعدلمبهادر"،"يسوكاىوفاةوبعد

وحدهاتركوها،الارتحالالقبيلةقررتفحينلذلكزوجها؟قبيلة

موقفعلالمخلصينالخدمأحداعترضوحينأولادها،مع
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ينزفتركهثم،بحربةوطعنهالقبيلةرئيسإليهالتفتالقبيلهفها،

/صِالموص!أِحتى

خمسة:)وكانواأولادهاشملتحيثدورها،لأمأدتوهنا

بالعنايةفقط(زوجهامنواثنينوزوجها،هىبنيهامنثلاثة

منالطعامعنالبحثمهمةفىيشتركونالجميعوكان،والعطف

وصنعليأكلوها،لهمتطبخهاكانتالتىالأشجاروجذورالفاكهة

لتَحِيكَوالحيواناتالسمكعظاممنإبَزالهاالكبارالأولاد

بها.ملابسهم

بلحومهالتقتاتوالكلابالأسماكتصيدالعائلةوكانت

الخيمةاسموهو-""يارتفىالعائلةوسكنتجلودها.وتلبس

فىتبقىلاحتىالقبائلبيوتبعضقربتنصبهاكانت-المغولية

تعزَف،الجيرةتلكخلالومن.السهوبتلكفىعزلة

سوئايصطادانكانا"جاموكا"،يدعىصديقعلى"تيموجين"

بينمايتراوحسنفىوهماالخيلظهورعلويتسابقانويلعبان

حيث"،دم"إخوةو"جاموكا"""تيموجينفصار،سنة21و11

نفسيْهما،جرحايم،الكاملوالإخلاصالصداقةعلىتعاهدا

ونجح.قرينهدممنقطراتبشربمنهماواحدكلُّوقام

فى؟تكوينذكاء،منبهيتحلوبما،شخصيتهبقوة"تيموجين"

وفاةوبعدأعداء.كسبمنأيضًاوتمكّن،بسهولةبكلأصدقاء

العاىلةقيادةحولأبنائهبينالأسرةداخليدبالنزاعبدأ،الأب

علىمرةذاتسَطَاقد-إبختيارلماويدعى-أكبرهموكان،بعدهمن
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وعند،سمكةعلأخرىمرةسطاكماأتيموجين"،اصطادهطير

وبختهلكنها،والدتهعندأخاهوشَكَا"تيموجين"احتجذلك

"،عليهتعتمدعائللهاليسلأنهتتحدأنالعائلةعل"ينبغى:قائلة

لقتلمعهبالتآمرإخوتهأحدأقنعثممتذمرَا،ظل""تيموجينلكن

بعيد،مكانإلى"بختيار"استدراجتموهكذا"بختيار"،شقيقهما

الموتحتىينزفوتركاهشقيقهماعلىسهمينالأخوانفأطلق

الأمصرختخيمتهما،إلىالولدينعودةوعند.الحشائشعلى

أولادهاإنوقالتارتكباها،التىبجريمتهماعرفتحينبغضب

لهميبقىلنوإنه،الوحوشأوالضباعأوالبريةكلابيشبهون

ظِلِّهم.غيرصاحب

مخلصشخصأنهصغرهمنذ"تيموجين"أثبتفقدإذن،

أعدائه!معالرحمةعديمولكنه،لأصدقائه

عنيدافعأنعليهكان"بختيار"،قتلهمنقصيرةفترةوبعد

قبيلةمقاتلىمنمجموعةنجحتأنبعدوخصوصًا،قوتهسمعة

اَلةوهو،عليهخشبىنِيربإغلاققامتحيث،أسرهفىاتايجيو"1

الحركة،علىقادرًاالمرءيعودفلا،الرقبةعلتُقْفَلجدًّاثقيلة

إلىمساءكلينقلونهوكانوا،بالتناوبيراقبونهالخدموجعلوا

مهمتهم.لإتماممختلفةخيمة

سنحتوعندما،الخيمةمنللهروبفرصة))تيموجين"تَحَين

احتفلعندماالفرصةوجاءتلاستثمارها.وقتَايدخرلمله

"تيموجين"فقامسُكَارَى،وكانوا،المناسباتبإحدىالحراس
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منهاربًافرئمالخشبى،النِّيربطرفرأسهعلحارسهبضرب

النهر.ضفةعندالكثيفةالطويلةالأعشابخلفواختفى،الخيمة

مُسِنرجلتمكنحتى،مكانكلفىعنهالبحثعمليةوبدأت

الرجلهذاورَقَّ،عليهالعئورمنالخيامأحدفىخادفايعمل

"تيموجين"توجه،الليلحَلَّوحين.عليهالقبضيُلْقِفلم،لحاله

فىيساعدهكىأكرمهالذىالرجلهذافيهايقيمالتىالخيمةإلى

حفاوته،منالرجلوزاد،عنقهعلوُضعالذىالغليظالنيركسر

طليقًا،حرّا"تيموجين"أصبحوبذلك،الطعاملهقدمحيث

أسرته.خيمةإلىوتوجه

عنهغريبةقبيلةمع"تيموجين"يدخلهامعركةأولتلككانت

يبدوفكان،وشجاعةبذكاءأمرهتَدَثرَلكنهحَدَثًا،بعدُيزللموهو

قائد!وكأنهالناسأعينفى

إلىفعاد،يتزوجأنقررالعمرمنعشرةالسادسةبلغوعندما

لمرأىعائلتهاواندهشتعنها،ليبحث"بورت"خطيبتهبيت

الاَن،رجلًاصارفقد،سنواتلمقبلابنتهمخطبالذىالصبى

،الزواجعلىفوافقوا،معهملعهدهوحفظهعودتهوأسعدتهم

كهديةالسفورفِرَاءمنمصنوعَامعطفًا"تيموجين"وأهدوا

التى،الجديدةعروسهمعخيمتهإلىفخورَافعاد،للزواج

حياتهتكوينإلىيسعىوصاروحيذا،يعدلممعهبوجودها

جيد.بسْكلالأسرية

42

http://www.al-maktabeh.com



منوكانت،المسيحيةاكيرايت"1قبيلةالغربفىتسكنكانت

الكثيرمعٍواسعةتجاريةعلاقاتتقيملأنهاثراءًالمغولقبائلأكثر

يدعىرجلاالقبيلةهذهزعيموكان.الثريةاَسياوسطمدنمن

وأهله،مغزولذهبمنمصنوعة"يارت"فىيعيش"طغرل"،

علىكان،القبيلةهذهمنأميرةولزواج.ذهبمناَنيةفىيأكلون

كهدية!خادم002يقدمأنالمرء

بالنسبةعنهبديللاصعبخيارغير""طغرلأماميكنولم

منارتكب(())طغرلأنرغم،بهيثقأنعليهفكان،(("تيموجيند

قبيلةحكممنيتمكنحتىإخوتهقتلفىتمثلتشنعاءجريمةقبل

جاءت"تيموجين"؟فىالثقةإليهجاءتكيفلكن،"كيرايت".

.""طغرلمع"دمأخوّة11لهكانت""تيموجينوالدلأنالثقةهذه

إخوتهمناثنيْنورافق،البيتفىعروسه"تيموجين"ترك

تسلمهالذىالسمورمعطفهىهديةلهوقدموا"،"طغرللزيارة

يعتبرونهإنهملهوقالوا،زوجتهأهلمنعُرْسِهديةَ"تيموجين"

"طغرل"تَقَبَّلَوقد.الحقيقىلوالدهمدمأخولأنهوالدهمبمثابة

.بسعادةالهدية

معالتحالفهذاخلالمنالناسيكسب"تيموجين"وبدأ

قدكان"بورجو"يدعىشخصمعهللعيشقَدِمَحيث"،"طغرل

قدمكمابسرقتها،قاماخيولقيمةردفىسنواتقبل0ساعد

له.خادمَا""تيموجيناتخذه"جيلمو"يدعىشخص
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بقيتجماعتهأنإلا"تيموجين"،قوةتعاظمرغمولكن

قبيلةوبالتحديدالأعداء،منالكثيرلديهاوكان3،صغيرة

والدهمنهمخطفهاالتى-والدتهأهل-أخوالهالماركيت"..11

عافا.ألمقبلالأولزوجهامعمسافرةكانتعندما""يسوكاى

ففر"تيموجين"،رجالالماركيت"11قبيلةهاجمتيوموذات

معإتيموجين"وزوجةالأموتركوا،بعيدةمناطقإلىالرجال

آخر.مكانفىليختبئاالخدم

""بورتبأخذالمهاجمونقام،المرأتيْنعلىالعثورتمحينولكن

قِبَلمنأذىمنلحقهملماانتقامَا؟أسيرة-"تيموجين"زوجة-

زوجتهلكن،مخبئهمن"تيموجين"خرجذهبوا،وحين.والده

ذهبت.قدكانت

وجبثمومن،الثانيةللمرةالموتمنأنجتهقدالاَلهةهىها

يؤدىحتى"خلدنورخان11بيعرفجبلإلىيذهبأنعليه

أونوننهرغاباتإلىبالانسحابقرارَاواتخذ.الشمسإلىالصلاة

-او"الماركيتاالتايجيو"11قبيلتى-أعدائهمننفسهليحمى

انقضاءبعداللهوحياةبتوديعاليومذلكمنذمطالبًاوأصبح

والحياةالرجولةمعتركإلىدخلقدالاَنهوفهاالصبا،مرحلة

الصعبة.

مقاتلألف02بتيموجينتزويدعلمباشرة""طغرلوافق

02ب"جاموكا"الدمفىأخوهزوَّدهكما"،الماركيت11قبيلةلمهاجمة
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حيث،سنواتعدةمنذيَلْتَقْهُلم"تيموجين"وكان،آخرينألفًا

إلىاْدىالذىالأمر،زوجتهخطفبأمر"تيموجين"إليهبعث

جديد.منقلبهليعمربالمساعدةومطالبتهقلبهانكسار

المساعدةبتقديمالفورعلىفرد"جاموكا"،الخبرهذاأحزن

11.الماركيت11قبيلةيكرهكانأيضًاهولأنه؟لصديقهالمطلوبة

"تيموجين"واستعادالماركيت"،11قبيلةوهاجمتاالقوتانواتحدت

مأزوجأخىإلىزَوَّجُوهاقدالماركيت"11كانالتىزوجته

"يسوكاىبهقامأنسبقلماالانتقاممنكنوعالأول"تيموجين"

دخل،المعركةانتهاءوبعد.أمهبخطف"تيموجين"والدبهادر"

وأقيم،منهموصاروا(»"جاموكاقبيلةفىوجماعته"تيموجين"

أصيلةوخيولًا،الذهبمنهداياوتبادلَا،المناسبةبهذهاحتفالى

كذلك.

معًا،التاليةالسنةونصفالسنةو"جاموكا"""تيموجينأمضى

والدهيُعتبرابنًا،له!بورت"وأنجبتأتباعهما،عددازدادحيث

علىوعاملهتَقَبَّلَهُ""تيموجينلكن"،الماركيت11قبيلةمنالحقيقى

صُلبه.منالذىابنهأنه

،تساؤلموضعالمجموعةلهذهكقائد"جاموكا"وضعيكنولم

عُرَىانفصمتثمأم،811سنةحتىلهكتابع"تيموجين"بقىإذ

كنِدٍّ"تيموجين"معاملةعنتوقف"جاموكا"لأن،الصداقةهذه

..له
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منطقةفىيخيمبأن"تيموجينَ""جاموكا"أمرَيوم،فذات

"تيموجين"فشعروالماعز،الغنمبيوتقربقبيلتهعنمنفصلة

هذافىليستشيرهاوالدتهإلىوذهبذلك،جراءمنبالغةبإهانة

يفعلأنيمكنوماذا،النصيحةإليهتقدمأنمنهاطالبَاالأمر،

:الأمفقالت"جاموكا"؟..صديقهمنالجديدالموقفهذاحيال

وقتأنيعنىوهذا،ديارهفىلوجودنامرتاحًايعدلم"جاموكا"إن

قريبوقتفىالمكانهذابمغادرةنبادرأنوعلينا،اَنقدالرحيل

.عقباهتُحْمَدلامايحدثلاحتى

الصداقةعُرَىانفصمتأنبعدالمنطقةهذه""تيموجينوغادر

ديار""تيموجينمغادرةوعند"جاموكا"،السابقصديقهوبينبينه

مغادرتهعندإليهانضمحيث،غريبةمفارقةحدثت"جاموكا"،

لواءتحتوأصبحوا"جاموكا"،أتباعمنكبيرعددالمكان

"تيموجين"،دخاصةقبيلةتتشكلبدأتهناومن"تيموجين"،

قبيلة!زعيموالعزلةالطردمنسنواتبعدالفتىهذافأصبح

حيث،اليومأعداءالأمسأصدقاءأصبحفقد،وللأسف

يقربماإلىو"جاموكا""تيمؤجين"بينوالصراعالمنافسةامتدت

،السهوبعندتتقاتلجيوشهماوكانتعامًا،وعشرينخمسةمن

والنهاية.والخيولالنساءبعضخطفيتبادلانكاناوأحيانا

الطرفعلىالانتصارمنطرفيتمكنأنصراعلأىالحتمية

إليه.المغولزعامةفتئولالاَخر،
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نأمن،بالنفسوثقةثابتةبخطوات"تيموجين"،تمكَّنوقد

جدّاسَخِيًّاكانفقد،الكاملبالولاءلهتدينأكبرقواتيشكَل

لهمويقدم،والذهبالأموالعليهمينفق،أتباعهعلىو!يمًا

علىإصرارًاوازداد،كبيرةبصورةقوتهنمتلذلكالجِيَاد،

المغولىالدينرجالأنكما.منهالمطلوبةالأهدافتحقيقمواصلة

واحذاإنحتى،وأيدوه""تيموجينجانبإلىانحازوا()الشامان

اَخراشامان"1زعمكما"تيموجين"إ..يحبالرباْنزَعَمَمنهم

والأرضالسماءإن:بالقولينطقثورًارأىأنه"كرجى"يدعى

هذهكبيريكونأنينبغى"تيموجين"أنعلىتتفقان

أناقائلًا:الربكَفَمَهُأنْثالث"اشامان1زعمكما..!الإمبراطورية

الفعلردوكان!..وأولاده"تيموجين"دالأرضكلمنحت

ازدادتحيث،المغولالدينرجالقالهماعلىالمغولمنعظيمًا

قوةأصبحتولذلكفيه،"تيموجين"أتباعمنالمقاتلينثقة

لقبمنحهحلفاؤهوقرر،ملموسبشكلتتزايد"تيموجين"

بايعهوقد0.عمرمنالعشريناتفىيزاللاعندئذٍوكان"،اخان1

حقمنحوهكما،أجلهمنوقاتلوا،الكاملةالطاعةعلىالجميع

زوجاتنا،عنأَقْصِنَا:لهقائلين،أوامرهعلىخرجواإذامعاقبتهم

كلأنوالمفترض.الخاليةالسهوبهذهفىبعيدًارؤوسَناوارْمِ

واقعفىتكنلمأنهاغير"تيموجين"،نفسفىالغروريُدْخِلذلك

11اخانًا1إلايكنلم"تيموجين"لأنفقط،كلماتمنأكثرالأمر

يؤيدونالقبائلقادةغالبيةلأننظرًا؟بالفعلوليسفقطبالاسم

يمكنهماكليبذلأن"تيموجين"علفكان"جاموكا"،خصمه
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منيتمكنحتى،يناصرونهويجعلهمإليهيستميلهمحتىجهدمن

.عدوهعلىالقضاء

وثمارالجذوريأكلكانصغيزا،"تيموجين"كانعندما

تسعةمنأكثرتملكعائلتهتكنولم،الفئرانولحمالبريةالنباتات

سرقتها.أوممتلكاتهمضياعمنخوففىيعيشونوكانوا،خيول

قدالأيامإنإذيشاء،مااللهيغيروضحاهاعشيةبينمالكن

كلرأسعلىزعيمًاوأصبحذلك،بعد"تيموجين"دابتسمت

القبائل.سائرزعماءإلمماأوامرهيصدر،المغول

منوالمخلصينالموهبةأصحابويقدِّريميِّز"تيموجين"كان

يقرّبكانولذلكيستحقونها،التىالمرتبةفىويضعهمالبرجال

علىغيىهما،منأكثر"جليمو"وخادمه"بورجو"صديقهمنكلَا

أقربمنأصبحالقدحتى،قرابةصلةأىوجودعدممنالرغم

إخاسارلما-كلف،الأمنيةالاحتياطاتمنولمزيد..إمستشاريه

مقاتلأ،051رأسعلىا!يمةحراسةبمهمة-السهامرماةأفضل

وُضعتالتىبالخيولالعنايةمهمة""بيلجوتىشقيقهإلىأوكلكما

"تيموجين"ولأن.الضرورةعندلاستخدامهاخيمتهمنبالقرب

مسموفاماتحيثبهادر"،"يسوكاىوالدهماتكيفيعرف

فقدلذلكالأعداء،قِبَلمنإليهدُسّمسمومطعامتناولبعد

المقربين.أصدقائهبعضإلىالطهىمهمةأوكل

أرسل،أحوالهمورتبرجالهأمور"تيموجين"نظمأنوبعد

الجانبين،بينالعلاقاتتوطيدإلىفيهادعا"طغرل"إلىرسالة
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حيث،وديةبرسالة"تيموجين"رسالةعلى"طغرل"ردوجاء

"طغرل"وأن"جاموكا"،قوةتنامىمنتحذيرَاالرسالةحملت

وأكد،الساحةعل"جاموكا"قوةبروزمنالشديدالقلقينتابه

وتصبح""تيموجينقوةتنموأنفىرغبتهعلىرسالتهفى""طغرل

"جاموكا".لطغيانالتصدىعلىقادرة

أخباريتتبعفكان،حولهمنيدورعمابغافل"جاموكا"يكنولم

خصمهعنسعيدَاخبرَاسمعكلماوكان"تيموجين"،خصمه

:يقولقديممغولىمَثَلفهناكضيقا،ويزدادالشديدبالقلقيشعر

الحلمكان،وبالطبعواحد".كهففىدُبَّيْنوضعإلىتَطْمَحْ"لا

يكونوأن،المغولكل"أخان1َيكونأن"جاموكا"يراودالذى

0!غيردونوحدهله()الكهف

قدمعليستعدان-و"جاموكا""تيموجين"-الدُّبَّانوكان

إليهيحتاجانماوكلوقوعها،فىمحالةلاقادمةمعركةإلىوساق

وقععارضحادثوليدةَالذريعةوجاءت.القتالتُبَرِّرذريعةهو

عل"جاموكا"رجالمنرجلسطاعندما،السهوبتلكفى

"تيموجين"،دالمواليةالقبائللإحدىينتمىرجلِيمتلكهاجِيَاد

جيشافهيأالثأر،عل"جاموكا"عزموهناالاخرَ،أحدُهماوقتل

نصزا"جاموكا"أحرزوقد"تيموجين".خصمهقواتبهوهاجم

بعضأَسَرَأنبعدخيامهإلىالعودةقررثم،المباغتالهجومخلال

"جاموكا"أنإلىالرواياتبعضوتشير.""تيموجينجيشأفراد

حتىالمغلىالماءفى"تيموجين"جيشمنأسيزالم0وضعقد
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طريقةالأسيرسَلْقَأن-عُرْفِهمضِمْنَ-يعتبرونوالمغول..!الموت

وتقول.بدنهتقتلكماروحهتقتللأخهاالعدو،لقتلشريفةغير

ذيلفىوربطهماأميريْن،رأسىْقَطَعَ"جاموكا"إن:أخرىرواية

.السهوبتلكأرجاءفىبهماوجالالجيادأ!

تعرَّضالتىالمفاجئةالهزيمةهذهمن"تيموجين"استفادوقد

المهمةالدروسمندرسًاكانتإذ،خصمهجيشيدعلجيشهلها

نقاطعنيبحثبدأحيث،العمليةحياتهفى"تيموجين"د

بناءقرركما،الثغراتسدعلويعمل،جيشهفىوالقوةالضعف

اللازمةالاستعداداتوجهز،ودقيقةقويةعسكريةمنظومة

.كانمماأقوىوينهضالهزيمةأثرليمحو

منعددًاأنكما،قبيلتهداخلالأوضاعترتيب"تيموجين"أعاد

"تيموجين".لواءتحتوانضمت"جاموكا"عنانفصلتالعشائر

قبيلةمن"تيموجين"إلىالفرصةجاءتام،أو5عاموفى

الصين،مناطقمنمنطقةَتسكنالتىالثراءالعريضةالجرك"11

قصرًايسكنحيث"،الذهبىالخان11باسمزعيمهايُعرفوالتى

وأوكل.بكينفىيقعوالعاجوالذهببالحريرمؤثَّثًاكبيرًا

علالتتارودأبالتتار،إلىوالشرطةالحراسةمهمةالجرك"11

لكن،الذهبىللخانإزعاجَايشكّلوالاحتىالمغولإضعاف

فأرسل،عليهوثارالذهبىالخانثقةخانالتتارأمراءمنواحدًا

اتكانالذى"طغرل"منالنجدةيطلبالذهبىالخان

!لمثأرمهيأةالفرصةأن""تيموجينووجد،ورجاله""تيموجينب
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إنزالفىونجح،لوالدهالسمدسواالذينالتتارمنوالانتقام

أموالهمعلىالاستيلاءلهوتم،قائدهموقتلبالتتارالهزيمة

وممتلكاتهم.

إلىعادالتتار،ضدالقتاليةمهمتهفى""تيموجيننجحأنوبعد

ضدبمساعدتهالحليفةالقبائلرؤساءوتعهدأم،791عامدياره

مما،وعدهمأخلفوالكنهم،ثانيةمرةذلكإلىاحتاجإذاالتتار

منهمعدذاوأخذ،وهزيمتهمبهموالتنكيلمحاربتهمإلىدفعه

رؤوسوقطع،الباقيةالحليفةالقبائلرؤساءاستدعىثم،كأسرى

يكونواحتىدفندونالسهوبفىأشلاءهمونَثَرَ،أمامهمأسراه

لغيرهم.عبرة

تفاهم"تيموجينا)لكنكعبيد،الأسرىيستخدمونالمغولكان

وأنقبيلتهمنجزءًايجعلهمبأنووعدهم،أسراهبعضمع

إليهمرسالتهوكانت،الإخلاصلهأظهرواإذاالحريةيعطيهم

أمابالود،المخلصينمعسيتعاملاْنهأكدكما،وصريحةواضحة

على"جاموكا"أتباعأطلقوقد.القتلمصيرهمفسيكونالخونة

منكنوع-الخاناتكلخان:أى-ااغورخانا1لقبقائدهم

منبالإهانةو"طغرل""تيموجين"منكلّفشعرله،التعظيم

.للحربالإعدادفىالجميعوشَرَعَ،ذلك

والوحلالطينفحاصر،غزيرةأمطارهطلتالقتالليلةوفى

أصيبوقد،الجيشانتَقَاتَلَفقدهذاومع"جاموكا"،جيشَ

ميدانخارجوحُمل،عنقهفىبسهمالقتالخلال"تيموجين"
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ظكلذلكمسمومًا،السهميكونأنيخشىوكان،القتال

الجرحمنالدميخرجساعاتعدةإجيلمو"وخادمهمستشاره

كان"تيموجين"أفاقوعندماالجسد.خارجالسملسحب

"تيموجين"التفت،الحليببعض"جيلمو"سقاهفلماعطشانًا،

".أجلىمناليومَفعلتَهُماكلحَسِتُمالكأنسى"لنقائلًا:إليه

ينفذهاحتىالأوامرمنجديدةمجموعة"تيموجين"أصدرثم

حتىالقتالعنالمحاربينتوقفعدمإلىفيهادعا،القبائلرؤساء

منظمةبطريقةالغنائمبجمعوطالبهمالأعداء،هزيمةتتم

التىالطريقةسيقررالذىوهو،مستشاريهوإلمماإليهوإيصالها

زعماءمنثلاثةولكن.م2021عامذلكوكان،الغنائمبهاتق!م

أبقىأنهصحيح.الغنائمبشأن"تيموجين"أوامرينفذوالمالقبائل

عليها.حصلواالغنائممنقطعةأقلحرمهملكنه،حياتهمعلى

حيثمنللجنوداختبارٌالأوامرتنفيذَأن"تيموجين"واعتبر

ماإذاخصوصًامشجِّعة،بدايةٌبدقةتنفيذَهاوأن،الواجبةالطاع!

فرضواالذينالتتارضدأخرىمعركةخوضتيموجين"))قرر

.السهوبهذهفىقرونمنذنفوذهم

الذىالجيشوزحفالتتار،ضدللمعركة"تيموجين"واستعد

بالسهامالمنطقةَالجيشُوأمطر،خيامهممَضَارِبنحويقوده

بالتتار.المريرةالهزيمةلحقتماوسرعان،بكثافة

معالتصرفكيفيةفى"تيموجين"علىالحيرةسيطرتوقد

هل.الرجالاَلافمنمكونةكبيرةقبيلةالتتارلأننظرًاالتتار؟
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معهمالقتاليتجددثمومن،الباقينويتركعبيدًابعضهميأخذ

هذهحلإلىاهتدىالنهايةفىلكنه؟سنواتعدةبعدأخرىمرة

بعضعليهأشارحيث،مغولإلىالتتارتحويلطريقعنالمشكلة

عنمنهمالفردطوليزيدممنالتتارذكوركلبقتلمساعديه

فيمكنالأطفالأما،العربةيجرالذىالحصانيربطالذىالعارض

على"تيموجين"حصلوقدمنها!..كجزءالمغولبقبائلإلحاقهم

حريمهإلىفضمهماالسبايا،مننصيبهالتتارنساءمنامرأتيْن

وفى،الطريقةوبهذه"."بورتالأولىزوجتهجانبإلىكزوجتيْن

كانتأنبعدالوجودمنالتتارقبيلةمحوتم،قليلةأشهرغضون

.كبيرةقبيلة

الجند،منالمواهبوأصحاببالمخلصين"تيموجين"اعتنى

القائدكانفقد،المجتمعفىإليهاينتمونالتىالطبقةيعنيهلاوكان

اتبعهالذىالجديدللنظاموكانحَدَّاد،ابنلقواتهالعام

إلىجنودهتحولفىكبيرفضلالعسكريةالمنظومةفى"تيموجين"

الجميع.منالجانبمرهوبةرهيبةقتاليةماكينات

الرسلنظامابتداعتملذلك،مكتوبةلغةللمغولتكنولم

البريد.بنظامنقاطعلويتوزعونشفويَّاالرسائلينقلونالذين

إلىرسالةبعثالتتار،علىالنصر"تيموجين"حققأنوبعد

يُزَوِّجَأنمقابل"جوجى"،ابنهإلىابنتَهُفيهايخطب"طغرل"

أصبحقد""طغرلوكان"."طغرلأبناءمنابنإلىبناتهإحدى
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لذلكفَا،شخصٌمكانَهُيأخذأنيجبيموتوعندمامسنا،رجلا

!الزيجاتبتلكالموقعلهذانفسهأعد""تيموجينفإن

"تيموجين"ودعاعادلكنه،العرض""طغرلرفضالبدايةفى

قومه،منقليلبمصاحبةذهبوحينالأولاد،لتزويجحفلإلى

معلقتلهأعدقديكونربما"طغرل"أنإلىينتبهبأننصحهتم

"طغرل(1جيشوكان،صحبهمع"تيموجين"فرعندها.عائلته

قسمٌوفُقِدَ،الأصحابوتشتت،طعامهمفنَفِدَ،بالفعليلاحقهم

منهم.

عدةمنكَوْنَهاولكنَّ،كبيرةقبيلةيحكم"تيموجين"أنصحيحٌ

لأىعنهتتخلىوقدالولاء،ضعيفةقبيلةأنهاذلكفمعنى،أعراق

إجاموكا".أو""طغرلإلىولاءهاوتمنحسبب

"تيموجين"،حول-مختلفةبدياناتيدينون-قائدَاوأتجمَّعَ

مثل-وبعضهمبوذيا،الآخروبعضهممسيحيًّا،بعضهمكانفقد

.للحربجميعاوأعدوا..الطبيعةإلهيعبدون-"تيموجين"

نسيانإلىفيهايدعوه""طغرلإلىرسالة"تيموجين"وأرسل

رسولهمعالموافقةوأرسل،لذلكبالفرح""طغرلفشعر،الماضى

الرسولأمسكوا"تيموجين"رجالولكن،"تيموجين"إلىالخاص

واستمرتوهاجموها،"طغرل"قبيلةإلىليلَاوتوجهوا،وقتلوه

الفرار،محاولتهأثناء"طغرل"فيهاقُتل،أيامثلاثةالمعركة

قبيلته!واستسلمت
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ا،للمغولالسرىالتاريخالكابوطبقًا.بالدمأخيه."جاموكا".

يعودأنيمكنكانإنمرةلاَخرلاجاموكا"سأل"تيموجن"فإن

الثقةلأن؟يستطيعلنبأنهعليهرد"جاموكا"لكنله،حليفًا

تأخير،دونيقتلهأن"تيموجين"علىكانوهنابينهما،انقطعت

مرتفعة.أرضفىيدفنهوأن

أرضفىودفنه"جاموكا"،بقتلأوامره"تيموجين"أعطى

وكانله.إكرامَاذهبئاسهمًاقبرهفىمعهووضع،مرتفعة

بقتلفيهنجحالذىاليومفىسنة4ربلغقد"تيموجين"

.المغوللكلالوحيدالأعلالقائدأصبحوعندئد"جاموكا"،

نهرروافدأحدعندالمغولالمحاربيناَلافتجمَّع،اليومهذافى

أعلامًاوربطوا"تيموجين"،خيمةقربخيامهمونصبواأونون،

خيماتهم،سطوحفوقالزهورمنأطنانًاونثروا،خيوطمذيولإلى

".خانإجنكيزاسمتحتأعلىقائدًا""تيموجينوبايعوا

والقانون"خان"جمنكيز

إحكاممنوتمكَن"خان"جنكيزدكلهاالأموردانتأنبعد

11."قوريلتاىبرلمانمنغوليا،!اولعلالسيطرة

والقوانينالضوابطخان""جنكيزحددالآجتماعَ،هذاوخلال

قويَّادستورًااجتماعيّاووضع،المغوليةبالإمبراطوريةالخاصة

اسمعليهوأطلق،الإمبراطوريةأركانعلىالحفاظمنهاستهدف

أصحابيقدسمثلما"الياسا"المغولُقدسولقدالياسا".11

السماوية.كتبهمالسماويةالديانات
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خانأنبعدلكنه"تيموجين"،دوالدبمثابة""طغرلكانلقد

"تيموجين"نجحوقد.يموتأنعليهيجبكان،الروحىابنهثقة

وهما:،المنطقةفىقبيلتيْنبأكبرالهزيمةيُنْزِلأنفىسنتينخلال

؟الارتياحبعدميشعريزللملكنه"طغرل"،وقبيلةالتتار،قبيلة

مع،الرجالآلافتمتلكالتى"،النايمان11قبائللتحالفوذلك

.إجاموكا"

كاملًااستعدادًا"تيموجين"واستعد،م4021عاموجاء

بأنويخدعهم،نفوسهمفىوالرعبالفزعيُدخلولكى،لقتالهم

الذينجنودهأمر،قواتهمأفرادعدديفوقونقواتهأفرادعدد

وهمليلًامنهمواحدكليحملبأنالجيشمقدمةفىيسيرون

،القتالبدأوحين.واحدةشعلةمنبدلَاشعلاتخمسيتقدمون

بالسهامورموهموفَرٍّكَرّبينهجماتعدة"النايمان11علشنوا

عَخلَمما،إليهمالارتباكتسربحتىالاتجاهاتكلمن

بذلكفانتهت،الجبالأحدخلفللاختباءودفعهمبزاجعهم

بعدأيضًاالجبالإلى-"النايمان11حليف-"جاموكا"وفر،الحرب

سنةًالبريةفىأصحابهمنقلةمعوظل،أتباعهأغلبعنهتخلأن

هذهمنالرجالتعبوحين.الحيواناتصيدعلىيقتاتونكاملةَ

."تيموجين"إلىبهوذهبوافأسوه،جاموكا""خانوا،الشاقةالحياة

"جاموكا"،أخذفقد،كالخيانةشيئًايكرهيكنلم""تيموجينولأن

بمواجهةالآنوصار،عينيهأمامبهغدرواالذينرفاقهوأعدم

منيتخلصأن"تيموجين"علكانفقد،قاسٍواجبٍ
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منبالعديد"خان"جنكيزوضعهالذىالياسا"11دستورويحفل

التعامل،فىحازمةكانتأنهاإلابساطتها،رغموهى..القوانين

علىمماالمغولى،المجتمعاحترامعلنصتحيث

.الأخرىالشعوبمجتمعات

فىلسىالد-هـءهـكاأقدالياسا"11دستورإنالقولويمكن

الأشداء،المغولالمحاربونحققهاالتىالمتلاحقةالانتصارات

-

وأنزلالمعتقَد،توحيدعلنصحيثالدماء،لسفكالمتعطشون

وتحقيقالاستمرارللدولةضمنوبالتالى،عليهلالخارجننالعقال!
خض

ممكنة.فترةلأفضلالأنتصارات

جرائمضد!تكبىمشددةعقوباتالياسا"11تضمنتوقد

أنواعمنوغيرهاط،واللواوالزنا،الأعراضوانتهاكالمي!رقة،

أىٍّإلم!التعصبالمغولأفرادكلَّااالياسا11وألزمت.الجرائم

الأفراد،من3أتفهمعدمعلوشددت،الدينيةالمذاهبمن

دستورأمامأنهمالمغولالرعاياوجدوهنا.فقطالسلطانباستثناء

وأن،أوالعسكريةالمدنيةالحياةفىسواء،الحياةفىالمعاملاتيضبط

سواء.القانونأمامالجميع

والصك"خاقجنكيز"بينلعربا

خان""جنكيزبينالحتمىالصداميقعأنالطبيعىمنكان

الصينحاكمة"كين"أسرةأنبسببوذلك،الصينوإمبراطورية

ضدوالمغوليةالتركيةالقبائلعلىىتقومسياسةتتبعكانت
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الأمر،المنطقةفىلهامنافسةقوةأىبروزعدمتضمنحتىبعض!ا

خان""جنكيزقررولذلك.الموقفسيدةتكونأنلهايوفرالذى

فجهز،المغوليةالقبائلعنتبتعدحتىاكين"1لأسرةحدًّايضعأن

سنةحربفىمعهمودخل،الصينيينلقتالواستعدجيوشه

لهودانت،الصينيينعلىالنصرتحقيقمنوتمكنأم،ث2

حكامًاعليهاوعين،الصينسورداخلالواقعةالبلادعلىالسيطرة

نأبعدفانيةًالصين!مرًغزخان""جِنكيزكررفملى.تالحين

نصرًاعليهميحققلملكنهأم،21رسنةهائلةجموعًالذلكحشد

هذهلكن،الطرفينبينللصلحمحاولاتجرتثمحاسمًا،

قدكانالذىالصينإمبراطورلأن؟بالنجاحتكلَّليرالمحاولات

ونقلعنه،وتراجععادخان"،"جنكيزعلالصلحعرض

فىبدأثم،الجنوبفىأخرىمدينةإلىبكينمنحكمهعاصمة

لمواجهةاللازمةالاحتياطاتكلواتخذ،والحصونالقلاعترميم

0صدروأوغر"،خان"جنكيزنفسفىالغضبَذلكوأثار.المغص

يتمومباغتَاسريعًاردَّايجهزأنوقرر،الصينإمبراطورعلىبالحقد

ينوىخان""جنكيزوكان.بعدوهنكراءهزيمةإنزالبمقتضاه

،هناكإلىالعودةفى0قرارعنتراجعولكنهإ!وليا،العودة

،القتاللخوضالمستعدغيرالصينىالجيشمععنيفًاقتالَاوخاض

العاصمةاْثرهاعلىفسقطت،الفاصلةالمعركةهذهفىعليهوانتصر

ناقوسودَقهائل،دَوِئٌلسقوطهاوكانأم،5سنةبكين

أعداءمنالفارينتأوىكانتالتىالإسلاميةالممالكمنذع!الخطر
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الموهبةالص!جمِنإمبراطوريةسقوطوكشفخان"،"جنكيز

الحربميادينفىخان"إجنكيزبهايتمتعكانالتىالعسكرية

.والقتال

الصينعلىالنصرتحقيقمنتمكنأنبعد"-خانإجنكيزوكان

يلقنهمحتىالغربيةالممالكإلىالفارِّينأعدائهلتعقبجيشهيجهز-

.جديدةقتاليةلمهمةيتفرغلكىوكذلك،لهالمكيدةعدمفىدرسًا

خانا""كوجملكعكخانا""جنكيزقضاء

مملكةمباشرةًالغربجهةمنومنغولياالصينتحدكانت

وتشمل"كورخان"،يتزعمهاا-العظيمةخطائيين"القره11

بدأوقدالاَرال.بحرحتىيغورالأبلادمنالواقعةالمنطقة كانتالهج!لمح!آنتيجةالم!-ئيينمملكةيصيبالضعف

نزحتالتىالقبائلمنوغيرهاالرُّحَّلالقبلأئلقِبَلمنلهاتتعرض

"جنكيزيدىْعلىهزائممنلهتعرضتفا1بسبمبمواطنهامن

بعضانشقاقإلىالمملكةهذهأصابالذىالفحعفوأدى"،خان

محمدالدين"علاءالسلطانخاصةلها،التابعينالمسلمينالحكام

الأويغورى""اَدقوتالأميرخضوعوكذلك"،خوارزمشاه

القرلق،أميرخان""أرسلانوكذلكخان"،"جنكيزلسلطان

وكانخان"."جنكيزديخضعمسلمتركىأميرأولوهو

معهربقد-اااضشضالنالمان-"تايانكبنخان"كوجلوك

فىخطائيين،القرهملك"كورخان"إلىولجأأتباعهمنكبيرجمع
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عصا"خوارزمشاهالدين"علاءالسلطانفيهشقالذىالوقت

المتبعة،السنويةالضريبةدفعورفض"كورخان"،علىالطاعة

بينالصراعبنشوبينذرإذ،بالهينليسأمرًاهذاوكان

محمدبنالدينو!علاءخطائيينالقرهملك"كورخان"

علىومدربَامستعدَّاقويَّاجيشًايمتلكفكلاهما"،خوارزمشاه

علىوعرض،الفرصةخان"!كوجلوكفانتهز،القتالخوض

والوقوفالممزقجيشهشتاتبجمعلهالعونتقديم"كورخان"

وفى"خوارزمشاه".وطموحاتأطماعإلىللتصدىجوارهإلمما

اقتنعالأمرنهايةفىولكنهك!رخان"،9إلمِهيستجبلمالبداية

جنودَاضمكبيرًاجيشًاخان""كوجلكجمعوقد.نظرهبوجهة

أيضَاإليهانضمذلكعلىوعلاوةَالنايمان"،11قبائلمنغفيرة

وأصبحخان".جنكيز9أماممنفرالذى"الماركيت11قبيلةصحاكم

القرهجيمشمنأقوىخان""كوجلكشكلهالذىالجيش

فىوتمكنوالمُضِيف،الضيفبينالصراعنشبهناومنخطائيين،

القتاليحسمأنمن"النايمان11قبيلةزعيم"خان"كوجلكالنهاية

الطرفعلىلينصره""خوارزمشاهإلىالطرفينكلاولجأ.لصالحه

السلطانمن-خطائيينالقرهزعيم-"كورخان(!فطلبالاَخر،

صفحةفتحإلىودعاهالعداء،تناسِى"خوارزمشاهالدين"علاء

راسلقدلماخاندزكوجلكأنكما،الجانبينبينالعلاقاتفىجديدة

منتهزًا،خطائيةالقرهالقوةلضربللتحالفودعاه(())خوارزمشاه
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وفكر".و"كورخان""خوارزمشاهبينالقديمالعداءفرصةبذلك

طرفكلووعد،الموقفمناستفادةأكبرتحقيقفى""خوارزمشاه

يراقب""خوارزمشاهجيشووقف.القتالفىجوارهإلىبالوقوف

قرارةفىكانولكن،المتفرجموقفمتخذَاالقتاليةالعمليةسير

.القتالفىالمنتصرالطرفجانبإلىيقفأن"إخوارزمشاهنفس

"كورخان"وقعخطائيين،القرهجيشعلالدائرةدارتوعندما

عامين.بعدفيهماتحتىالسجنفىبهوأُلقىالأيمْر،فى

البقيةعلىوأجهز،الميدان"خوارزمشاه"جيشدخلعندئذٍ

كبيرةكارئةذلكعلوترتبتخطائيين،القرهجيشمنالباقية

الدولةمستقبلعلحتى،للغايةخطيرةعواقبلهاكانت

بلادحدودلأنذلك؟عامةبصفةالإسلامىوالشرقالخوارزمية

شاه"،"خوارزمدولةلحدودمجاورةأصبحتخان""كوجلوك

فى"خوارزمشاهمحمدالدين"علاءالسلطانوضعالذىالأمر

عدوهأماممنهربقدكان"خان"كوجلوكلان؟صعبموقف

المرةفىحتميَّاسيكونبينهمافيماالقتالفإنثمومنخان"،"جنكيز

منه.مفرولاالمقبلة

الغرباتجاهفىللسيرجيشهويعديتأهبخان""جنكيزوبدأ

".خان"كوجلوكاللدودوعدوهغريمهدولةحدودنحو

خطائيين،القرهعرشاعتلىفعندماخان"،"كوجلوكعنأما

الضعيفة،القبائلحسابعلىويتوسعالقبائلشتاتيجمعبدأ

الدولةحدودحتىالتبتمندولتهحدودامتدتحتى
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"إخوارزمشاهبينالقتالينشبأنالبديهىمنوكان.الخوارزمية

فىالمسلمينضدالأخيرتصرفلسوءنتيجةخان"و"كوجلوك

فى،المسلمينمنعدائيَّاموقفَاخان""كوجلوكاتخذفقد،بلاده

يجبركانإنهحتى،البوذيينمعاملةفيهيحسنكانالذىالوقت

اعتناقعلىويجبرهمالإسلامدينعنالتخلىعلىالمسلمين

الدينية،الشعائرأداءمنيمنعهمكانكما،البوذيةأوالمسيحية

هذا.ضدهمخان""كوجلوكتصرفاتسوءمنالمسلمونفضج

نفسههوأنه"خوارزمشاه"اعتبر،أخرىناحيةومن..ناحيةمن

"،خان"كوجلوكقِبَلمنالمسلمينضدالعدائىبالموقفالمقصود

بينالعداءبوادروبدأت.المسلمينراعىيعتبر""خوارزمشاهلأن

"كوجلوك""خوارزمشاهطالبعندماالسطحإلىتصعدالجانبين

القضإءفىشريكهكانإنهإذخطائيين،القرهمملكةبنصفخان"

اللهجة،شديدردَّا""كوجلوكردفكان،خطائيينالقرهمملكةعل

فأعلن،الخوارزميةالدولةضدالحرببشنبالتهديدوغلفه

قواتهببعضوبعثخان"،"كوجلوكعلىالحرب""خوارزمشاه

منخان""كوجلوكيمنعولمخطائيين،القرهأراضىعلىللهجوم

اندفعواالذينالمغولضدبالقتالانشغالهغيرالهجومعلىدالر

"."كوجلوكلقتالبشراسة

كانفقد،حولهمنيدورعمابمعزلخان""جنكيزيكنولم

"خانإكوجلوكتمكنكيفويدرس،حولهمنالتطوراتيراقب

"جنكيزيتركفهلإذن،خطائيين.القرهدولةعلىالقضاءمن
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خالأ""جنكيزرأى؟..عودهويشتديَقْوَىأنفرصةلعدوه"خان

ومهاجمةالجيدالإعدادمنفلابد،الحكمةمنليسذلكأن

حروبهمنفرغفعندماولذلك..!عدوهوابنعدوه.".لؤكوجلوك

إلىوانضمتعليهتمردتالتىالقبائللقتالجيشَاجهز،الصينفى

الجيشقادةأشهرمناثنانالجيشهذاوقادخان"،"كوجلوك

قتلبضرورةعليهماوأكدنويان"،و"جبه"سوبوتاى"المغولى:

من"سوبوتاى"وتمكنميتَا.أوحيَّا!ضارهخان""كوجلوك

"جبهوأماأفرادها،جميععلىوقضى"الماركيت11بهزيمةإنزال

نأدونيفروهومكانكلفى"خان"كوجلوكيتتبعفظل"نويان

تفككتحتى،الإطلاقعلىالمهاجمةالمغولقواتمواجهةيحاول

المملكة،علىالمهيمِنالفعلالحاكمنويان""جبهوأصبح،دولته

الدينيةالحرياتإطلاقأعلن،الحكمبتلابيبأمسكوعندما

فهامخان""كوجلوكأماالضُعَدَاء،المسلمونفتنفس،للجميع

قبضةفىيقعلاحتىيؤويهمكانفىيستقرولم،وجههعل

منالصيادينمنجماعةتمكنتأنْحظهسوءمنولكن،خصومه

الذينالمغولالجنودإلىوسلمته،عليهفقبضت،عليهالتعرف

"جنكيزإلىالفورعلىبهابعثواثم،رأسهبقطعبدورهمقافوا

بقىمنأما،المغوليةالإمبراطوريةعاصمة"قورماقره1فىخان"

وكان،بالسيوفرقابهمحصدنصيبهمفكان"النايمان11طائفةمن

.أم21!سنةفى؟لك

ص
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علىللمغولالسيادةدانتخان"،"كوجلوكعلالقضاءوبعد

خطائيين.القرهلمملكةتخضعكانتالتىالقبائلجميع

القبائلحسابعلىدولتهتأسيسفىخان""جنكيزنجحلقد

حدودتجاورحدودهأصبحتحتىاَسيا،شرقفىالموجودة

منهماؤطرفكليفكرأنالطبيعىمنوكان،الخوارزميةالدولة

..ذلكلتحقيقالفرصةحانتمتىالاَخرالطرفعلىالانقضاض

العصر!ذلكفىالقوةلعبةكانتوهكذا

سقطتوعندماالاَخر،الطرفأخباريتتبعطرفكلكان

الخبر.هذاصحة"خوارزمشاه"يصدقلم،المغولأيدىفىبكين

هذصحةمنيتحققأنفأراد،الخيالضروبمنضرئاواعتبره

صحةعلللوقوفخان""جنكيزإلىوفدًاوأرسل،بنفسهالخبر

وبعثطيبًا،استقبالًاالوفدهذاخان""جنكيزواستقبلالأمر،

ويعتبر،المشرقملكنفسهيعتبرأنهفيهاجاء،برسالةمعه

بيزوالوئامالوديسودأنويأمل،المغربملك"خوارزمشاه"

يعىالذىالأمربينهما،فيماالتجارةتبادليجرىوأن،الدولتين

الجانبين.علبالخير

ولا،عدوانيةبطبيعةيتميزأنه"خان"جنكيزعنالمعروفكان

الغرضرولكنالجوار،دولمندولةأىمعالطيبةبالعلاقاتيبالى

ضدعداءجبهةفتحعدمهوالرسالة0هذلإرسالدفعهالذى

الصينية،المناطقعلبالكاملسيطرتهيُحْكِمأنقبلالخوارزميين

الإمبراطوريآبينتجاريةمعاهداتإبرامإلىهداهتفكيرهلكن

64

http://www.al-maktabeh.com



التىالوفودخلالمنيمكنهبحيث،الخوارزميةوالدولةالمغولية

اْنالخوارزميينحيازةتحتالواقعةالمناطقإلى0بلادمنتنطلق

بعدفيمايتمكنوبالتالى،الدولةهذهعنوكبيرةصغيرةكليعرف

وتحقيق،المغوللنفوذهـاخضاعهاالخوارزمييندولةمهاجمةمن

دولةوتكوين،المعمورةأرجاءعلبالسيطرةالتوسعىحلمه

.بعدهمنوأبناؤههويحكمهالأطرافامترامية
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وقدسلطانِكَ.منبلغتهوماشأنِكَ،عظيمُعلىَّيَخْفَى"ليمس

مُسَالَمَتَكَأرىوأنا،الأرضأقاليمأكثرفىمُلْكِكَبَسْطَةَعلمتُ

خافيوليسأولادى،أَعَزِّمئلعندىوأنتَ،الواجباتاْكثرمن

لىأذعنَتْوقدالزك،بلادمنيليهاوما،الصينمَلَكْتُأننىعليك

عَمَّتالنردُّد،سُبُلَالجهتيْنفىللتجارتفتحأنرأيتَص!ان.قبائلهم

الفوائد".وشملتالمنافع

كانتلأنهاغضبًا؟اشتاطالسلطانعلىالرسالةتُلِيَتوعندما

فىاعتبرهحينأهانهخان""جنكيزإنإذوالوعيد،التهديدتحمل

المعروففمنالمغولى؟للخانالتبعيةهذامعنىإنإذ،الابنمنزلة

فىتُكتبوكانت،تبعيةعلاقةوأبيهالابنبينالعلاقةأن

معنىيعرفونلاالذينآسياأمراءبينالسياسيةالمعاهدات

رسابةومثلتالمتحالفيْن.الطرفيْنبينتقومالتىللعلا-قات

السلطانإليهاتعرضالحقيقيةالصدمةمننوعًاخان""جنكيز

بينويجلجليُدَوِّىصوتهكانأنفبعد"؟خوارزمشاه"محمد

يتعرضمَنالاَنهوأصبحوالوعيد،بالتهديدالمسلمينالأمراء

طلباوقد.الشرقأقمىفىالمغولىالخانمنحقيقىلتهديد

داجنكيزعلىلهعينًايكونأنالثلاثةالتجارأحدمن""خوارزمشاه

يهدأحتىذلكالتاجرقبلوقد،نفيسةجوهرةمنحهثمخان"،

تمكنقدخان""جنكيزأنمنهوتأكد،غضبهويتجنبالسلطان

إلىتسربقدالشككانحيث،بالفعلالصينعلىالسيطرةمن

"خان"جنكيزادعاءصحةمن"خوارزمشاه"محمدالسلطاننفس
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معطيبةعلاقةيبنىأنخان""جنكيزأرادالأمر،بدايةفى

كانالطرفينبينالعلاقاتلأن"،خوارزمشاه"محمدالسلطان

يرغبخان"إجنكيزوكانبالحذر،المغلفالفتوربعضيشوبها

بينالتنقلحريةللتجارتتاحأنعل،الشرقبينالتجارةتنشيطفى

التجارحياةتأمينوكذلك،معوقاتأوممانعةأىدونالأقاليم

مضايقة.دون

أجواءتعكيرفىيفكرالوقتذلكفىخان""جنكيزيكنلم

الأقاليمغزوفىحتىأو،الخوارزميةالدولةمعالعلاقات

خان""جنكيزأوفد،الغايةتلكتحقيقأجلومن.الخوارزمية

"خوارزمشاه"،ديارإلىالمسلمينمنتجارثلاثةضمتجاريًّاوفذا

الفضة،منسبائكبينهامنكانالئمينة،باالداياحَمَّلَهموقد

،أم821سنةوفى.الصوفيةوالمنسوجات،النادرةالطيوروبعض

الدين"علاءالسلطانبلاطإلىالمغولىالتجارىالوفدوصل

منبهاقامالتىالحملةفشلأعقابفىبُخَارَى،فى"خوارزمشاه

الثلاثةالتجارسلمهوقدبغداد،فىالعباسيةالخلافةإسقاطأجك

فيها:جاء"،خان"جنكيزمنرسالة
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للموافقة"خوارزمشاه"محمدالسلطانواضطر.الصينباحتلال

القوةمدىأدركأنبعد،المغولدولةمعالتجارىالتبادلعلى

نأالمنطقىمنليسأنهورأى،المغوليمتلكهاالتىالعسكرية

التجاريةالاتفاقيةتوقيعأثروعل.دولتهقوةينهكقتالًايخوض

خان""جنكيزعمل،الخوارزميةوالدولةالمغولإمبراطوريةبين

وتوسيعوغربهاآسياشرقبينالتجارةطريقتأمينعلىجانبهمن

علىوالقضاءالتجارةطرقتعترضالتىالقبائلوتأديبنطاقها،

حالةظلوفى.التجارةطريقلحمايةعملفريقوتوفيرسطوتها،

إلىبرحلةبخارَىمنالتجارئلاثةخرجالمستقر،الأمنىالوضع

الحريريةالمنسوجاتمنبضائعهميحملونوهمالمغوليةالممالك

خان"،"جنكيزبلاطإلىالطرقحراسفقادهم،بالذهبالمُوَشاة

بزعيمهم.تليقفاخرةثيابًايحملثالثهمأنتأكدواأنبعدسيماولا

ثمنًاالتاجرطلب،الثيابثمنعنخان""جنكيزسألوعندما

التاجرانأمابانجتصابها،أتباعهوأمرالخانأغضبممالها،باهنها

إليه،هديةًمعهماالتىبالبضاعةالخانبلاطإلىقَدِمَاأنهماأعلنافقد

عنوأفرجإكرامهما،وأحسنضخمًامبلغًاإليهمادفعذلكوحين

بضاعته.ثمنلهدفعأنبعدزميلهما

"خوالزمشاه"بلادإدتجاريًااوفلًيرسل"خان"جمنكيز

،المغولبلادبمغادرةالثلاثةالخوارزميونالتجارهَمَّعندما

منعد-رجلًابلغكبيرَاتجاريّاوفدَاخان""جنكيزشكل

وحملالمغولى.للبلاطالخاضعةالبلادفىالموجودينالمسلمين

71

http://www.al-maktabeh.com



كريمة،وأحجاروفضةوذهبأقمشةمنالبضائعنفائسالتجار

إلىالخانمنرسالةأيضاوحملوا،الإبلمنمجموعةجانبإلى

معالتعاملحسنإلىتدعوه"خوارزمشاهالدين"علاءالسلطان

حتى،مضايقتهأولهالتعرض!وعدمالمغولى،التجارىالوفد

وتحركت.الجانبينبينالوفاقويتأكدأهدافهتحقيقمنيتمكن

الساحلعلآرأمدينةوصلتحتىالسلطانممالكإلىالقافلة

،السلطاننفوذمنطقةفىتقعبلدةأولوهى،سيحونلنهرالغربى

اَسياشرقبينالتجارةملتقىوتعتبر،خاصةتجاريةأهميةولها

وكانخان"،"ينالالوقتذلكفىالمدينةيحكموكانوغربها،

منقرابتهعلىحكمهفىويعتمدالنوايا،وسوءبالحماقةيتميزرجلًا

الدولةفىالطُّولَىاليدصاحبةكانتالتىالسلطانالد

الاستيلاءفى-السلطانخالابن-"خان"ينالوفكر.الخوارزمية

،للمغول،جواسيسأنهمبذريعةعليهموقبضالتجار،أموالعلى

اينالبسابقةصلةعلكانهندىتاجرالتجاروفدبينمنوكان

إإينالباسمتكلفدونالسابقفىيخاطبهكانكمافخاطبه"،خان

ذلكوعندمعه،السابقةالعلاقاتحسنعلمعتمدَاجوق"،

علالاستيلاءعلالعزموعقدخان"،"إينالوجهملامحتغيرت

رسولَاوأرسلاستثناء،دونجميعَاأوقفهمفإنهلهذاالتجار،أموال

أنهموادعىمغولى،تجارىوفدقدومعنيخبرهالسلطانإلى

إلىجاءواأنهمالأمرحقيقةولكنتجار،زىفىيتسترونجواسيس

الخوارزميين.قوةعنالكشفهدفهااستطلاعمهمةفىالبلاد
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العواقب،محسوبغيرانفعاليّاقرارَاواتخذ،السلطانوصَدَّقه

ومصادرةرَوِيَّة،غيرومن،الحالفىجميعًابقتلهمأمرح!ث

السلطانبأمرالتجارقتلكانإذاعماالنظر0وبغَضِّهذا،.ممتلكاتهم

تلقاءمنذلكفعلمَنهوخان""ينالأنأمشاه"،"خوارزم

خبرونقل،المذبحةمنينجوأناستطاعالتجارأحدفإن،نفسه

السلطانيتداركأد!الممكنمنكانوقد.للخانالمشئومالحادث

"جنكيزمعالعلاقاتشأنمنويصلحفيهوقعالذىالخطأ

ينهىأن"خان"جنكيزوحاول.عليهسيطرالغرورأنإلا"،خان

فبعث،العقلالتوازناستخدامطريقعنوديةبصورةالأزمة

إلىاحتجاجرسالةوخَمَلَهمالمسلمينالتجارمنثلاثةيضموفذا

كانفالسلطان،المغولالرعاياتجاهجانبهمنوقعماعلىالسلطان

فىالخانوطلبللتجار.الأمنبتوفيرنفسهعلىالعهدقطعقد

يلقىحتىأوترارحاكمخان""ينالتسليمهالسلطانمنرسالته
-

"يناليتسليمورفض،الاحتجاجرفضالسلطانلكن،جزاءه

مجدبالضعفجانبإظهاريعنىتسليمهلأنخان"؟

السلطانخالابنهوخان""ينالأنعلىعلاوةَهذا،السلطان

رسلقتلبل،بالرفضالسلطانيكتفِولم.الرَّحِمصِلَةوتربطهما

المشكلةلتسويةالطرقكلقطعوبذلك،الثلاثةخان""جنكيز

مفرلاأمرَاالطرفيْنبينالحربأصبحتثمومن،سلميةبصورة

الويلالإسلاميةالممالكوعلىنفسهعلىالسلطانجروبهذامنه،

.والخراب
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لاوطموحكبيرةأطماعلديهكانتخان""جنكيزأنصحيح

الغربنحوللتوجهالعُدَّةَيُعِذُكانكما،العالمعلىالهيمنةفىلهحد

لكن،المناسبالوقتفىالخوارزميينممالكعلوالانقضاض

محمدبنالدين"علاءقِبَلمنالمسؤولةغيرالتصرفات

قتلهم،علىوإقدامهأوترارفىالمغولالتجارتجاه"خوارزمشاه

ثمخان"،"ينالتسليمورفضه،الحادثةأمرفىالتحقيقورفضه

علىالاحتجاجرسالةحملواالذينخان""جنكيزرسلبقتلأمره

بينالتفاهمسبلأغلقتالتصرفالتهذهكلالتجار..قتل

لتبريرالدامغةالحجةخان""جنكيزأعطىذلكوكل..الطرفين

أعطتالتىهى"خوارزمشاه"فتصرفاتإذن.عليهالهجوم

وقد.عليهالحرببإعلانللإسراعخان""جنكيزدالفرصة

فىعرفوهاالتىالمصائبأكبرالمسلمينعلىأوترارجرتَعذبحة

القتلفيهموأعملوا،المسلمينحضارةالمغولحطمإذ،تاريخهم

خرائا.مدنهمأصبحتحتىوالتشريد،والتعذيب

لغوالزميةاالدويلأعلى"خان"جمنكيزحمللأ9

أسوأأوترارفىالمغولالتجارمقتلعلالمتعاقبةللأحداثكاِن

وبدأ،نفسهعلىالنومحَرَّمأنهلدرجةخان"،"جنكيزعلالأثر

محاولاتكلضربالذىخصمهمنالانتقامفىبجديةيفكر

فىخان""جنكيزوبدأالشديد.العنادملتزمًاواستمرالتفاهم

السلطانوأصبحالخوارزميين،ضدضالمعركةلخوجيشهإعداد

استنفارفىبدأحيث،عليهيُحسدلاموقففى"خوارزمشاه"
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خان""جنكيزإلىولجئوامنهفرواالذين"محمد"السلطانخصوم

.السلطانبردعدائمايطالبونهوكانوا

أوترارعلىالإستيلا،

تعتبر-لأنها،المغولاستهدفهامدينةأولأوترارمدينةكانت

ومنالنهر،وراءماإقليعمفتاح-خان""جنكيزنظروجهةمن

الخوارزمىالحاكمخان""يناليحكمهايزاللاكانأخرىجهة

يصرّخان""جنكيزجعلالذىالأمر،المغولالتجارقتلالذى

فىأوترارمدينةحاكماجتهدوقد.رعاياهلمقتلوالثأرتأديبهعلى

المبانىترميموأعاد،الحصونجهزحيث،مدينتهعنالدفاع

الخطرضدالمدينةعنللدفاعقويةحاميةوجهز،القلعةوحصن

خان""ينالوكان،المدينةمحاصرةإلىالمغولأسرعوقد.القادم

يدخرلمفإنهولذلك،أعدائهيدفىأسيرًاوقعإذامصيرهيعرف

واستمرت،المستميتدفاععنهاوالدفاعالمدينةتحصينفىجهدًا

"أوكتاى"يحاصرهاوكانأشهر،خمسةمنلأكثرصامدةالمدينة

جنودهمع"خان"ينالوتحَصَّنَ".خان"جنكيزوَلَدَا"و"جغتاى

بصفوفجسيمةخسائرإنزالفىالأمربادئونجحوا،المدينةقلعة

وقدجانبكلمنمحاصَرَاالنهايةفىنفسهوجدقدْأنهغير،المغول

أمامالصمودفىالأملففَقَدَ،حولهمنصَرْعَىجنودهسقط

"جنكيزإلىبدورهمأرسلوهالذينالمغولقبضةفىووقع،المغول

بشعةبطريقةخصمَهُ"جنكيز"وقتلأمر؟،فىيقضىحتىخان"
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ولكن،دينىواجبهذاأنمنطلقمنالمغولضدللقتالالمسلمين

دونالمسلمينمنكانواأوترارفىقُتلومنالمسلمونيصدقهكيف

%نيعتقدخان""جنكيزكانالاَخر،الجانبعل؟!..سواهم

أقوىمنحكومتهوأنقوى،رجل"خوارزمشاه"السلطان

ومعه-جيوشهجهزولهذا،الوقتذلكفىالممالكحكومات

أمراءالحملةتلكفىوصلأحَبَهُالنهر،وراءماإلىمتجهًا-أبناؤه

وكان.لوائهتحتالدخولعلوافقواالذينوالأويغورالقرلق

.أم921سنةخريففىذلك

النهرورا،ماإقليمجممةها

المنطقةهذهمهاجمةعلالاستراتيجيةخطتهخان""جنكيزبنى

،معوقاتدونسريعةفتحفَاعمليةتصبحبحيثمحاور،بعةأمن

"،"أوكتاىابنهبقيادةالأولالجيش:جيوشأربعةإلىقواتهوقسم

"،"جوجىابنهبقيادةالثانىوالجيشأوترار.علىالاستيلاءوهدفه

مدينةومنها،جيحونخهرساحلعلالموجودةالمدنفتحوهدفه

مثل،سيحوننهرعلالمطلةالمدنلفتحالئالثوالجيشجند.

نفسه"خانإجنكيزرأسهعلىكانالرابعوالجيشوخجند.بناكت

مهمةوكانت.المغوليةالق!إتغالبيةيضموكان"تولوى"،وابنه

"خوارزمشاه"محمدابيزهـلسلطالطالإمدادطرققطعهذاأ!يش

"جنكيزرؤيةتبرزوهنا.المحاصرةالمدنعنتدافعالتىوقواته

معلوماتقاعدةلديهكانتكما،المنطقةلطبيعةوفهمهخان"

منعليهاحصلإذيطرقها،التىوالمسالكالطرؤاعنصحيحة
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التجار+منرعاياهضدمنهبَدَرَلمانظرًافيه،التشفىفىمنهرغبةً

فيهاشخم!يَبْقَلمأوترار،مدينةإلىالمغولالجنوددخلوبعدما

الانتقامفىبالرغبةصدورهميملأالغلكانفقد،الحياةقيدعلى

حملاتبدأتثمالتجار،مقتللحادثنتيجةأوترارسكانمن

الكثيرأسرواثم،المدينةفىشىءعلىيُبْقُوافلم،والسلبالنهب

ليلحقالتحركبدأ،مهمتهمنالجيشانتهاءوبعد.السكانمن

الوسطىالمناطقبفتحمشغولًاكانالذىخان"اأجنكيزبجيش

النهر.وراءماإقليممن

جندمديفةسقود

مدينةحاصرفقد"جوجى"،يقودهكانالذىالثانىالجيشأما

الاستيلاءهدفهوكان،المدينةسقطتثم،أيامسبعةلمدةسقناق

!

سميحون،نهرعلىالثجفالهاِمهمنتعتبرالتىجند،مدينةعلى

ونحدما.ال!ض!والحمونالعدلدعلفىلقهفىواستولى

رسو،داجوجى"إليهمبعث،المدينةمنالمغوليةالقواتاقتربت

الخوارزميينجنودعنهمتخلأنبعدوذلك،للتسليميدعوهم

فريق:فريقينإلىالسكانانقسموقد.المحتوملمصيرهموتركوهم

وأصدر.المقاومةاستمراريؤيدالاَخروالفريق،التسليميؤيد

عامفىالمدينةسقطتحتىالحصار،بتشديدأوامره"جوجى"

السلبفىالمغولجنودبدأثم،مدينتهمالأهالىوغادر،أم022

!

إليه.يذهبونمكانكلفىكعادتهموالنهب
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المغولسيطرةتعقوخمجندبناكق

نهرمنالأعلوالوادىفرغانةنحوالثالثالجيشتحرك

سكانهااستسلمإذ،أيامثلأبعِدبناكتمدينةوسقطت،سمِحون

بعدوخصوصًا،المقاومةمنطائللاأنوجدواأنبعدوول

المدينة،سقطتأنوبعد.المغولىللجيشجديدةتعزيزاتوصول

"تيمورالمدينةوثخجند،مدينةإلىالمغولىالزحفبدأ

والدهاءالتدبيروحسنبالذكاءيتحلىشجاغارجلًاملك"

الحالواستمر،قتالكلفىكثيرةخسائرالمغولفكَبَّد،العسكرى

نأإلاسبيلَايجدفلم،أمامهالمواردضعفتحتىعليههوماعل

بجيشوالتحقففررك،اكثرةأنهكتهأنبعدالمدينةيغادر

"."خوارزمشاهالسلطان

-

بخالَ!ي!خل"خمانجتكيز"

،يقودهالذىالجيشرأسعلبنفسهخان""جنكيزتقدم

استولىوقدالجنود.وأشجعالقوادأمهرالقتاليةمهمتهفىيصاحبه

بخارَى،إلىمتجهوهوطريقهفىالتىوالقلاعالمدنبعضعلى

التسليم،اْهلهامنوطلببخارىعلىشديدًاحصارًاوضرب

سلموا،المقاومةوراءمنجدوىلااْنْسكانهاوجدوعندما

مقاومةدونوجنودههودخلهاالذىخان"7نجنكيزإلىالمدينة

تقاومظلتالمدينةقلعةأنإلاأم،921سنةفىذلكوكانتُذكر،

ضَجِرَحتىالضرباتتِلْوَالضرباتإليهموتكيلالمغولى،الوجود

وكان،المدينةأبنيةبإحراق0جنودفأمرذلك،منخان""جنكيز
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حليفهوالدماركانقليلةأياموخلال،الخشبمنمعظمها

منجردهمأنبعد-المدينةسكانخان""جنكيزجمعثم.المدينة

التى-المدينةفأصبحتشىء،دونبالرحيلوأمرهم-أمتعتهم

بفعلخَرِبَةَأطلالًا-الحضارىالإشعاعمراكزمنمركزًاكانت

الكفر.رؤوسمنوجنوده"خان"جنكيز

المغولقبمملأسمرقفلعفىسقوط

والاستيلاءبخارىعلحملتهمنخان"إجنكيزاستراحأنبعد

النهر(،وراءمابلاد)حاضرةسمرقندلإخضاعيستعدبدأعلمها،

الجيشوتقدم.الحربيةأعمالهفىلتسخيرهمالأسرىمعهمصطحبَا

ودراسةالمَدينةحصارمنيوميْنوبعدسمرقند،لمهاجمةالمغولى

هجومًاالمغولىالجيمششنعليها،الهجومشنوكيفيةطر-!

شديدةبسالةأظهرتسمرقندحاميةأنإلا،المدينةعلىكاسحًا

إجبارفىبالفعلونجحتالمغولى،الجيشعلىالمضادالهجومفى

الجيشقِبَلمنموضوعةلخطةوفقًاآعلىالمغولىالجيش

مواتيةأصبحتالفرصةأنويعتقدفيهمالعدويطمعحتىالمغولى

هجومًاالمغولشنماوسرعان،عدوهمعلىالنصرلتحقيقأمامه

حاميةأمامالمدينةمنافذكلوقطعوا،ناحيةكلمنمضاذَا

فرصةانعدمتأنبعدالتسليمإلابُدَّاالأهالىيجدفلمسمرقند،

-خان""طغاىبقيادةالخوارزمىالجيشوأنخصوصَا،المقاومة

باعتبارالمغولقتالرفض-السلطانوالدة"خاتون"تركانشقيق
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وكعادة..!المدينةوسقطت.واحدةأصولمنوالأتراكالمغولأن

لإدخالوالقتلوالنهبالسلبسياسةواصلوافقد،المغول

إلىالمهرةوالفنيينالحمالوحملواالاَمنين،نفوسفىالرعب

منغوليا.

"خوالزمشاه"تقبعومواصلة!!لمغول

قوامهجيشَاخان""جنكيزكلفسمرقند،سقطتأنبعد

وطلب"،خوارزمشاه"محمدالسلطانبتعقبمقاتلألفثلاثون

علىالقضاءوهو،الرئيسىالهدفتحقيقعنشىءأىيشغلهألا

المغوليةالقواتعبرت!،عاموفى.الخوارزمىالسلطان

المغولقِبَلمنحاكمتعيينوتمبلخ،إلىووصلت،جيحوننهر

السلطانأما،للسلطانخضوعههراةحاكمأعلنثمعليها،

وعندما،المغولضدمعركةأىفىيدخلألَّاعلىعَزَمَفقد"محمد"

إليهالوصولأجلمنجيحوننهرعبرتالمغوليةالقواتأنعلم

المكانوغادر،العجمىالعراقإلىاتجه-نيسابورإلىمتجهًاوكان-

رأسعلى"الدين"ركنابنهإليهانضموقدالرِّىِّ،إلممامتوجفا

إذا!هلدقت-الممكنفنكانوقد.مقاتلأدفثلاثونقوامهجيش

المقاتلينمنالعددهذاوجودفرصةيستغلأن-والعزمالنوايا

قدكان-يبدوفيما-السلطانأنإلا،المغولمعقتالفىويشتبك

علىالنصرتحقيقفىوالرغبةالإرادةوافتقدالداخلمنانهزم

التىالهزائمأنواعأصعبتعتبرالداخلمنوالهزيمةالأعداء..

!الإنسانإليهايتعرضأنيمكن
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لأليمةالنهايلأوا،هلزماقطكوا"

"محمد"،بالسلطاناللحاقإلىالمغوليةالقواتأسرعت

وهناك،طورإلىوصلتحتىخراسانإلىمتجهةهراةفغادرت

وبعداليرى،علواستولت"محمد"السلطانأثرتتبعفىبدأت

كلوأخذ،أنفسهمعنالدفاعفىالأملالخوارزميونفَقَدَ.ذلك

يفكرفكان"محمد"السلطانأما،بنفسهالنجاةفىيفكرمنهمواحد

المغولأنعلمبعدماالفكرةعنعَدَلَولكنه،oبغداإلىالهربفى

اللجوءفاختار،الخطةلتنفيذالفرصةلهيتركونلاوقد،يلاحقونه

إلى.بغدادالمعواس!تمرواالن!ملطانندس!وادفضمياأدنالأجمما!ندفىر"لنلا!لى

إلىفرقدالسلطانأنعلمواعندماولكن،أيامعدةيتعقبونه

..مازندرانعلللهجومجديدةلجولةيستعدوابدءوا،مازندران

مكانفىيتوارىكان،قادمونالمغولأنالسلطانعلموعندما

المغولرأىأنيلبثلمولكنه،الساحليةالقرىبإحدىخفىّ

سهامأنورغمبها.فارًّاوأسرعسفينةركبوهنا،عليهيهجمون

بهرحيمًاكانالقَدَرأنإلا،هوادةدونالمكانتمطركانتالأعداء

كثيرألقى،عليهالقبضعلىالمغولحرصومنبسوء.يُصَبْفلم

ولكنهم،عليهوالقبضبهاللحاقأجلمنالماءفىبأنفسهممنهم

إلىأخيرًا"خوارزمشاه"محمدالسلطانوصلوقدجميعًا.غرقوا

عليقومونمازندرانأهالىبعضوكانسبنجانه،جزيرة
!

وعندما.ومشزبمأكلمنإليهيحتاجماكلوتقديم،خدمته
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وحَمَّلَهُمنكبرتي"الدينن"جلالأبنائهأكبراستدعى،المرضأنهكه

مقاومةعلالقادرالوحيدالشخصهوأنهفيهرأىإذ؟الأمانة

الخوارزمية.الدولةأملاكواستعادةالمغول

خُوَالَزْلمإقليمفقح

خوارزمإقليمعلىالاستيلاءعينيهنُصْبَ"خان"جنكيزوضع

الدولةحاضرةنفسهالوقتفىكانتالتىنيةحروعاصمته

)تركانأمْرعلخان""جنكيزحَرصَوكذلك،الخوارزمية
حح

للقضاءونهائىحتمىأمربمثابةذلكوكان،السلطانام"تلون

الخوارزمية.الدولةعلى

شاه""خوارزمبينالوقيعةخان"إجنكيزحاول،البدايةفى

الدته،أبينالخلافلحالةنظرَا"خاتونو"تركان

فىوجاء،للاستسلاميدعوهالهرسولمعرسالةإليهافأرسل

فىوليس"،"خوارزمشاهابنهامعفقطحربحالةفىأنهالرسالة

ثم،ممتلكاتمنيديْهاتحتماينتزعأوبسوءلهايتعرضأننيته

خوارزمفرمما!%سسطمهموفَدًاإليهترسلأنمنهاطلب

نسماطمعهامم!مطحبةإخوأإقليمالذا.ا.لوغير،أبلال!ثمكتجصا

الطريقواخترقت،جيحوننهرفعبرت،وأبناءهالسلطان

القلاعإحدىإلىلجأتحيث،مازندرانإلىمتجهةَالصحراوى

هذهحصارفىبدءواالمغولولكن.بالمنطقةالموجودةالحصينة

السلطانيحاصرونكانواماخلاالقلعة
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لدىالءففدحتىمد!االحصمارواستمر"محمدَا"،

معها،ومنهىللتسليم"خاتون"تركانواضطرتالمحاصَرين،

!تركانوبقيتخانلما،اجنكيزمعسكرإلىالجميعسِيقَوقد

قررواعندمامعهمصحبوهاأنإلى،المغولعندأسيرةَ"خاتون

ماتتحتى،ذليلةعيشةتعيش،أسيرةوظلت،بلادهمإلىالعودة

إجنكيزمنهمتخلصفقد،السلطانأبناءأماأم.32وسنةفى

أعمارهم!صغرمنالرغمعلى"خان

عددوكثرة،خوارزمموقعأهميةجيدًايعلم"خانازجنكيزكان

لهمالمشهودالكانكلالأتراكمنغالبيةتسكنهاحيثسكانها،

أجلمنجهدَايدّخرلمفإنهولذلك،القتالفىوالبسالةبالشجاعة

""جغتاىابنيْهوأمر،خوارزمإقليمعاصمةجرجانيةعلىالسيطرة

بذلك،يكتفولمجرجانيه،علىهجوملشنبالتوجهو"أوكتاى"

بلغحتىأخويْه،لمساعدةينضمأن"جوجى"ابنهمنطلبجملى

الجيشطلائعاقتربت0وعندما.مقاتلافلفا!لغوالجيشقوام

عددهمأناعتقادعلالأهالىعليهمتجرأ،المدينةأسوارمنالمغولى

أوحواقدالمغولوكان،عليهمالقضاءيتمأنالسهلومنمحدود

غيرمسافةإلىتقهقرواحيثيخدعوهم،حتىالإيحاءبهذاإليهم

انشقتقدالأرضوكأنفجأةبأكملهمظهرواثم،بعيدة

القضاءمنوتمكنوااتجاهكلمنالمغولالجنودفتدافع،وأخرجتهم

قواتحاصرت،التالىاليوموفى.الخوارزميةالقواتعلى

الأهالىوطالبواشديدًا،حصارَاالمدينةو"جغتاى""أوكتاى"
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المقاومة،علإصرارهمعلمهمإلىنماعندماولكن،بالاستسلام

عبروالأخشاببالحجارةالمدينةقصففىوبهـدءوا،المجانيقنصبوا

وصلتقد"جوجى"جيولشكانتالوقتذلكوفى.المنجانيق

المغولىالقائدفأرسل،اتجاهكلمنالمدينةوحاصرتالميدانإلى

صَكّاويعطيهم،التسليمعليهميعرضالمدينةسكانإلىرسالة

كانتالمدينةحاميةلكنبسوء،لهمالتعرضعدممعبالأمان

كانتالمحيطةالظروفأنإلاالحدود،أبعدإلىالمقاومةعلمُصزَة

تَسْهُلحتىالمدينةسوربتخريبالمغولقامحيثمنها،أقوى

قائدأدرك"جوجى"،وضعهاالتىالخطةوأمامدخولها.عملية

مجدية،غ!يرمقاومةفىالاستمرارالمنطقىمنليسأنْالحامية

شجاعةأكثركانواالأهالىلكن،قواتهوتسليمالصلحفعرض

السُّبُل،أمامهمضاقتحتىفيهافمضوا،المقاومةعلوإصرازا

نهرعلالقائمالسدأزيلأنبعدالأمرعُنْوَةًاَخرَالمدينةوفُتحت

ظهرعلىمنالمدينةهذهفمُحِيتْ،المدينةلإغراقجيحون

للتنكيلأهلوهاوتعرَّض،ومرافقمبالبمنفيهاماودُمرالوجود،

.المغولمنءالشديدينوالبطش

المغولسطوةتعقتسقطخُراسان

أقاليمعلىالسيطرةعلىالحرصكلحريصًا"خان"جنكيزكان

القضاءمنيتمكنحتى؟ممكنةفترةأقصرفىالخوارزميةالدولة

نفوسفىوالفزعالرعببثعلىوالعمل،الدولةهذهعظماءعل

الأساسهذاوعلى.والاستسلامالخضوعفىيسرعوالكىالأهالى
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على!%له!إسان،حملته"خمان"جنكيزأعد

علتقعالتىبلخإلىتوجهنكانهرعبروترمذَ

.خراسانفىالمدنأهممنالوقتذلكفىوكانتببة،الضمهْ

أبدىحتىالمدينةتلكإلىخان""جنكيزساقوَاصفوصلتإنوما

خان""جنكيزولكنللخضو!والتسليم،استعدادهمالأهالى

ابنمنكبرتى"الدين"جلاليؤيدونالمنطقةأهلأنعلمعندما

منبإخراجهموأمر،فيهميثقلم"خوارزمشاه"محمدالسلطان

يطيحالتىالمدنسكانفىيفعلكانمثلماعليهموالقضاءالمدينة

الذى"تولوى"ابنهإلىخراسانعلالسيطرةمهمةوتركبها.

هَوْلِهِ،منالجبينيَنْدَىماوالفظائعالجرائممنفيهاارتكب

منالانتهاءوبعدألفا.ممبعينالمدينةهذهفىقُتلمنعددووصل

هدفهوكاننيسابور،إلىالزحف""تولوىواصل،خراسانفتح

إلىالمدينةاستسلمتوقد،الإقليمعاصمةمَرْوإقليمالأول

ماعلىواستولىالأبرياء،دماءواستباحبها،غدرولكنه"،"تولوى

نيسابورنحو"تولوى"تقدممَرْو،سقوطوبعد.أموالمنفيها

عرضوها،التىالصلحشروطوبىفِضشديدًا،حصارًاوحاصرها

خان""جنكيزابنةزوج)طغارححلويان(قتلبسببالرفضوكان

لقتلالانتقامعلى"تولوى"فصممنيسابور،حاميةجنوديدعلى

كلمنأمعامالمدينةعلالمغولىالهجوموبدأ،شقيقتهزوج

كلمن-كعادتهم_المغولوتجرد،أيديهمتحتسقطتحتىاتجاه

أحدًايتركوافلمالكثيرالقتلجرائممنوارتكبوا،إنسانيةصفة
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منتَنْجُلمالأليفةالحيواناتإنبل،الحياةقيدعلىسكانهامن

بشهورتقدَّروجيزةفترةفىبعد،فيما"تولوى"ونجح.شرهم

.خراسانمدنغالبيةفتحفى،معدودة

ينزوغزنة!خاقجنكيز!!

الطالقان،إلىبلخمنوذهب،حملتهفىخان""جنكيزاستمر

شديدًاقتالاباميانأهلقاتلهثم،بأولئكفعلمثلمابأهلهاوفعل

الأحفادأحبمنوكان"جغتاى"،ابنالأمير"موتوجن"وقتلوا

"جنكيزاقتحمحيث،المدينةأهلعلىالموتذلكفجَرَّجده،إلى

حتىفيهامَنكلقتلواأنبعدوخربوهاوجنودههوالمدينة"خان

للسكنى.صالحةغيرتصبح

وانول"الدفيجلاللاالسلطان

فىخرج،جيشهمنكبرتى"الدين"جلالالسلطانأعدعندما

منالشرقىالشمالفىببروانالمحيطةالسهولإلىأم221سنة

منأكثرقتلمنوتمكنالمغولى،الجيشطلائعمعوتقابل،غزنة

لينقلواخان""جنكيزبليلحقواالباقونوفر،منهممقاتلألف
-

يستعدمنكبرتى"الدينداجلالبدأ،بروانوفى.المعركةوقائعإليه

كبيرجيشبإرسالأسرعفقدخان""جنكيزأما،التاليةللمعركة

بينشديدقتالودار،بروانقرب"الدين"جلالجيشلمواجهة

شجاعةوظهرتطرف،لأىالأولاليومفىيُحسملمالطرفين

الهزيمةإلحاقمنتمكنأنبعدبجَلَاءمنكبرتى"الدين"جلال
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لكنالكثير.منهموقُتلعليهمالدائرةدارتإذ،المغولبصفوف

وقعإذالشديد؟القتالوقتفىالسفنتشتهىلابماالرياحتأتى

اقتسامحولمنكبرتى"الدين"جلالقوادمنقالْديْنبينخلاف

ممابينهما،الخلافتسويةمن"الدين"جلاليتمكنولم،الغنائم

إلىذلكأدىوقد.الميدانمنقواتهمعأحدهماانسحابإلىأدى

"جلالالسلطانمعهاضطرالمسلمينجيشصفوففىاضطراب

فأعد،يتعقبهخان""جنكيزجيشوكانالتقهقر،إلى"الدين

هوالسندنهرإلىبهاليعبرالسفن"الدينإجلالالسلطان

بحّارةولكنمأمنًا،فيهايجدلعلهالهندإلىالانتقالعازمَا،وجنوده

تاركينخان"،"جنكيزبقدومعلمواحينبالفرارلاذواالسفن

لممعركةخوضإلىفاضطروا،الشاطئعلوجنودهالسلطان

إجلالفيهاثبتمتكافئةغيرمعركةفىقتالودارلها،يستعدوا

قلبعلىصادقةحملةبنفسهوحمل،المغولهجومأمام"الدين

لم"الدين"جلالجيشميسرةولكن،تزلزلهكادتالمغولىالجيش

علىالسلطانووقف،وتبددتفانكشفت،المغولضرباتتتحمل

ولكنوثباتببسالةالمغولجحافليقاتلونرجالهمنلم05رأس

فيه،بنفسهوقذفالنهرشطروجههيُوَلِّىأنفاضطر،جدوىدون

ووقع،الأخرىالضفةإلىالنهروع!بروارجالهمنبقىمَنفتبعه

"جنكيزولكن،الثامنةفىطفلًاوكانللسلطان،ابنٌالأسرفى

بنهر"الدين"جلالوتحضَن.بيدهفقتله،طفولتهيرحملمخان"

الأمروأن،مواتيةغيرالظروفأنوجدوعندما،ظهرهفىالسند
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منمعهومنهوالنهرإلىبجوادهقفز،يديهنطاقخارجأصبح

الذينمنمعهوقلةهوالأخرىالضفةإلىالنهرمتجاوزا،المقاتلين

البطللهذاالمغولمندهشةوسطالغرقأوالمغولنبالمننجوا

تخلتالأقدارولكن،والإرادةالشجاعةتنقصهلاالذىالخارق

فىمعاركعدةوخاض،مقاتلآلافأربعةمعنجاوقدإ..عنه

جديدةمرحلةفىيفكروبدأ،الحياةقيدعلىالبقاءأجلمنالهند

يكوِّنأنواستطاع،أخرىمرةالفرصةلهتحينعندماالقتالمن

،الطغاةالمغوليدمنالمفقودعرشهلاستعادةمحاولةفىكبيرًاجيشًا

ذإ،تحقيقهفىيرغبكانمالتحقيقفرصةيمهلهلمالقَدَرولكن

فىالفروقنتيجةهزيمتهمنالمغولوتمكَّن،الظروفعليهتكالبت

.العسكرىالاستعداد

منغولياإلىيعوفى"خانجمنكيز"

جميععلىسيطرتهإحكامإلىخان""جنكيزاطمأنأنبعد

بقاعمنبقعةكلفىالخوارزميينوتشتيت،الخوارزميةالمناطق

منغوليا،إلىالعودةقرروجود،لدولتهميعدلمحتىالأرض

فىضدهتمردوجودعنالأخباربعضإليهوصلتأنبعدوذلك

فسلك،هناكوجودهتستدعىالظروفوأن،والتبتالصينشمال

،البنجابوولايةهراةفىالوقتبعضأمضىكما،هراةطريق

إلىأرسلثم،جيحوننهروحدودكابولإلىتوجهبيشاورومن

تمكَّنالتىالمناطقمستقبلحولمعهمللتشاوريستدعيهمأبنائه

وفىو"أوكتاى"،إجغتاى"بهفلحقعليها،السيطرةمنالمغول
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اقلان1صحراءفىأبيهإلى"جوجى"انضمأم322عامربيع

يسمى-موشعًااجتماعَاخان""جنكيزمعهمفعقدباشى"،

ثم،للمستقبلخططورسممعهمللتشاور-"اقوريلتاى1بالمغولية

لخروجنظرًاالتبتشمالفىالتانجوتولايةعلهجومبشنقام

لنالتبتملكأنخان""جنكيزأدركوعندما،عليهملكها

وبينما،وانصرفالمكانترك،المعركةهذهبعدقائمةلهتقوم

كانأنهويبدو،المرضأصابهمنغولياإلىطريقهفىماضياكان

،أبناءهاستدعىالأجَلبدُنُوَأحمسولماالأخير،المرض

بهيتمتعلمانظزالهخليفةً"أوكتاى"باختياروأوصاهم

خان""جنكيزوأسلم،الرأىوحسنالعقلرجاحةمن

ودُفنمنغوليا،إلىجثمانهوحُمل،م2271سنةأغسطسفىالروح

مدفنهمكانوبقىوكرولين،أونوننهرمنهايخرجالتىالمنطقةفى

-خان""جنكيزدالأكبرالابن-"جوجى"أماالأسرار.منسرًّا

بعضكانوإنْأشهر،بستةأبيهموتقبلالموتاختطفهفقد

بدسأبيهيدعلىحتفهلقىقد"جوجى"أنإلىيشيرالمؤرخين

خرجقدابنهأنالأبعرفأنبعدوذلك،الطعامفىإليهالسم

عليه.

الخوارزميةال!ولةن!الأسباب

هوعامة-بصفةالخوارزمييندولةسقوطأسبابأبرزإنص!.

،الأوصالمتفكككانحيثذاكَ؟حينَالإسلامىالعالمضعف

الطمع.أعماهاالتىالقوىمنكثيروتتنازعه
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التوسعهدفهمستبدًّا،مغرورًا"إخوارزمشاهالسلطانكان2.

وغيرالإسلاميةالدولحسابعلتوسعوهو،غيرهدون

بمحاربةالإسلاميةالجيوشفانشغلتمبرَّر،غيرالإسلامية

،البلدانهذهبينمبتورةالعلاقاتجعلالذىالأمربعضها،

للتصدىالإسلامىالعالميقودقوىحاكملصعودالمهمةوصَعَّبَ

.للمغولالداهمللخطر

كلفى"اأخوارزمشاهالسلطانوالدة"خاتون"تركانتدخُّل3.

قراراتتتخذكاشاإنهاحتى،الحكمشؤونفىوصغيرةكبيرة

فىأقاربهايدأطلقتكما،السلطانيتخذهاالتىللقراراتمناقضة

منإليهموُكِلَفيماكفاءتهمعدممنالرغمعل،المختلفةالشؤون

.أعمال

واشتعال،الجيشوقادةالأمراءبينالخلافنشوب4.

علالخوارزمىالجيشاعتمادعلىعلاوة،بينهمفيماالتنافس

كانواالذينالمغولضدالقتالفىمهمتهمنصَعَّبَمماالمرتزقِة،

قادتهم.لأوامراستجابةَالقتالفىأنفسهميُفْنُون

وملوكلأمراءوقواده"خوارزمشاه"منالفظةالمعاملة5.

يعرفونلامظلمةسجونًايُودِعُونَهمكانواحيث،المغلوبةالشعوب

جيحوننهرفىمنهمكثيرًاأغرقواأخهمكماالنهار،منفيهاالليل

.اقترفوهذنبدون

بغداد،فىوالخليفة"خوارزمشاه"بينالشديدالعداء6.

منكثيرإحجامإلىأدىالذىالأمر،بالخليفةالإطاحةومحاولته

.المغولمعالمواجهةأثناء""خوارزمشاهدعمعنالمسلمينالأمراء
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منهمواحدكلكانفقد"؟"خوارزمشاهأبناءبينالصراع7.

شَتَتَقدالصراعهذاوكان،لأبيهخَلَفَاسلطانَايكونأنفىيرغب

كلفكان،أنفسهمعلىانقسمواوالقادةالأمراءلأن؟المملكةأمر

الاَخر.حسابعلمنهمأميرَايؤيدمنهمفريق

الأمر،المعاركإدارةفىالتكتيكوحسنبالسرعةالمغولتميُّز8.

دخلوها.التىالبلدانمنكثيرقهرمنمَكَّنَهمالذى

كانتالذىالأمر،بالرأىمنكبرتى"الدين"جلالاستبداد90

أخيهضدحربًاخاضفقد،الدولةسياسةعلىوخيمةعواقبله

كانالذىالوقتفىالأخير،بهزيمةانتهت"شيرشاهالدين"غياث

الخوارزميةالمملكةأفرادمنفردكللاستثمارالحاجةأَمَسِّفىهو

الخوارزمىالجيشكانولذلك؟المغولقتالفىمنهوالاستفادة

"غياثوشقيقه"الدين"جلالبينالداخليةالصراعاتمنمجهدًا

الدين"إجلالخاضهاالتىالمعاركعلىذلكوانعكس"،الدين

هروبهالنهايةوكانت،المسلمينقِبَلمندعمَايجدفلم،المغولضد

الاكراد.أحديدعلقُتلأنإلىمطارَدًا،

تحاربالتىالمناطقإلىمنتظمةبصورةالدعموصولعدم.01

عنعبّرتسلبيةمواقفالمسلمونالقادةاتخذحيث،المغول

.المغولالغزاةرحمةتحتالشعوبتركواإذ،الإرادةضعف

منغطاءَوفروافقدالذكاء؟منقدرعلىالمغولكانأ.ا

عقدواالتىالمدنداخلوصغيرةكبيرةكللهمينقلالجواسيس
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تحطيمفىكبيرَادورَاالجواسيسهؤلاءوأدىغزوها،علىالنية

ضدالوقوفمنوترويعهمالمدنسكانلدىالمعنويةالروح

وكانواوالدمار.الهزيمةسيكونالنهايةفىمصيرهملأن؟المغول

تحتسقطتالتىللمدنوقعماعاقبةمنالأمثاللهميضربون

.المغولقبضة

بسببالإدارةعلالقدرةإلىالخوارزمىالبلاطافتقد12.

الأمرتسييسعلىالقادرينغيرالمستشارينمنمجموعةوجود

بجمع""خوارزمشاهبلاطفىالوزراءانشغلفقد،ناجحةبصورة

إلىوصولهمإنحتى،ممكنوقتأقصرفىالثراءومحاولةالأموال

حالة:النتيجةوكانت،الملتويةالطرقع!برجاءقدمناصبهم

بنهايةوانتهتالخوارزميةالدولةإليهاتعرضتالتىالفوضى

شرسةمغوليةهجمةتحملأم2أوسنةأتتحيث،مفجعة

جعلتشتىعواملتضافرتوقد.الإسلاميةالأمةعلىجديدة

الذىالأولالاجتياحمستوىنفسعلىالجديدالاجتياحهذا

.وأسرعأبشعكانلعلهأو،أم2وووأ2ر0سنتىبينفحِماحدث
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عُقدأنإلىعاميْن،لمدةخاليَاخان""جنكيزعرشظل

خلفًاأعظمَخاقانَاخان""أوكتاىوانتُخبالمغولى،القوريلتاى

الخاقانمنصبخان""أوكتاىتولىوعندماخان"."جنكيزلأبيه

علالقضاءعلالعزموعقد،أبيهسياسةعلىالمُفِئقرر،الأعظم

عسكرىاحتكاكأولوقعأم،722سنةوفى.الخوارزميةالدولة

عندماوذلك،والمغولمنكبرتى"الدين"جلالالسلطانبين

فىوتوغلت،الخوارزميةالدولةقاصدةالمغولمنقوةخرجت

وتصدىالرِّئ،مدينةمنمقربةعلىأصبحتحتىأراضيها

نأواستطاع،المغوليةللقوةمنكبرتى"الدين"جلالالسلطان

قربأخرىمعركةنشبتأم،228سنةوفىنهائيَّا.عليهايقضى

وقوةمنكبرتى"الدينإجلالالسلطانجيشبينأصفهان

شملوبَذَدَ"منكبرتىالدين"جلالالسلطانفيهافانتصر،مغولية

الدين"جلالالسلطانحققهالذىللنصرونتيجةًالأعداء.

جيشإعدادفىالمغولبدأ،وأصفهانالرِّئمنكلفىمنكبرتى"

قادتهأبرزأحد"أوكتاى"الأعظمالخاقانفكَلَّفَقوى،

وهوالقائد،الثانىالمغولىالاجتياحبمهمةبالقيامالعسكريين
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البلدانومهاجمةالزحفلمواصلةكبيزاجيشافأعد"شورماجان"،

لإسلامية.ا

عامفىأى-الفترةهذهخلالالإسلامىالعالمشهدولقد

منزعيمكلكان،ذلكعلىوعلاوةً.الفُرْقَةمنمزيذا-أم312

كانتوإنحتىفقط،عالمههىممنكتهأنيَعتبرالمسلمينزعماء

حتىبشىء،يعنيهلامملكتهنطاقخارجيدورماكلوأن،صغيرة

بعضتحيطهاواحدةمدينةإلاتكنلمالإسلاميةالممالكبعضإن

كانوابل،والتمزقبالفُرْقَةالمسلمونالزعماءيكتفِولم!..القرى

أحدهميكنولم،لبعضبعضهمويكيد،بينهمفيمايتصارعون

مطروحةالوحدةأوالتحالففكرةتكنولمالآخر،جانبيأمن

مطلقًا.أذهانهمعل

الدين"جلالللسلطانالمأساويةَالنهايةَالعامُهذاشهدكما

المغوليةالجيوشاجتاحتفعندماشاه"،خوارزمبنمنكبرتى

علكانتشديدًا،اجتياحَاالإسلاميةالبلاد"شورماجان"بقيادة

الدين""جلالالسلطانإليهاوصلالتىالتردىحالةمنتاميقين

"العادلبن"الأشرفيدعلىمتتاليتيْنهزيمتيْنإلىتعرّضهبعد

الطائفةوأدتتركيا.وجنوبالعراقشمالفىالجزيرةديارحاكم

عليهاالتىالحقيقيةالصورةالمغولتبليغفىدورًاالإسماعيلية

الشيعةطوائفمنطائفة:أوالإسماعبلية"الدين"جلالالسلطان

فىيجرىماعلىالمغولعيونمنعيناوتُعتبر،فارسإقليمغربفى

دوك!سبفىترغبكانت،أخرىناحيةومن(،الإسلاميةالممالك

69

http://www.al-maktabeh.com



"جلالالسلطانمنالانتقامفىرغبةٌذلكإلىتدفعها،المغول

الطرفين.بينالمستحكَمللعداءوذلك"،منكبرتىالدين

نأيمكنماكلمدمرة،الكاسحةالمغوليةالجيوشوجاءت

بنالدين"جلالعلىالقضاءهوالرئيسىهدفهاوكان،عليهتقدر

فيهادارتموقعةفى"الدين"جلالوالْتَقَاهُمْشاه".خوارزم

وأسرع،هزيمةشرفانهزم"،الدين"جلالجيشعلىالدائرة

نفسلقى،جيشهشملتمزقأنوبعد.المغولأماممنبالفرار

الذى"خوارزمشاهبنمحمدالدين"علاءالسلطانوالدهمصير

ومنقُطر،إلىقُطرمنيفرذاهوفهاعافا..عشرأحدمنذلاقاه

إلى"الدين"جلالوصلحتى،يتعقبونهوالمغول،مدينةإلىمدينة

وتركوه،جنودهكلعنهتفرقوهناك،العراقبشمالالجزيرةأرض

قُتلحتى،المغولمنفرارًاالقرىبينبمفردهيتنقلمطارَذاوحيذا

الموتورين.الأكرادأحديدعلغدزا

حاليًّا(إيران)شمالفارسإقليمشمال""شورماجانضموقد

بعدزحفثمأم،2ر2سنةفىوذلك،المغوليةالإمبراطوريةإلى

الانتصاراتوبتلكالى!املاكهأذربيجانإقليمإلىذلك

باستثناء،المغوليدفىكلهفارسإقليمسقوطاكتملالمغولية

الإسماعيليةطائفةعليهتسيطرالذىالضيقالغربىالشريط

ويرسّخالمناطق0هذفىيستقر"شورماجان"بدأثم.الشيعية

المحيطة،المناطقويدرس،جيشهقدراتمنويعززفيها،أقدامه

المنطقة.هذهفىالمغولمماالنفوذتقوىالتىالأمورمنذلكإلىوما
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خمسالمناطقهذهفىالمغولىالحكميوطد"شورماجان"واستمر

السنواتهذهوخلالأم،832سنةإلى21ر3سنةمن،سنوات

الوجودضدأحدهميتحركولم،المسلمينثائرةتَثُرْلمالخمس

المسلمينجيوشاْنمع،المهينالواقعهذاارتضواوكأنهمالمغولى

فىوكذلك،وأذربيجانفارسلبلادالمجاورةالمناطقتملأكانت

المسلمين،بلادمنذلكوغيروالحجازومصروالموصلالعراق

معشىء،فىيعنيهملاالمغولأمروكأنمتبلدَاكانموقفهاولكن

إلا،الدينفىأشقائهملنصرةيتحركواأنالمسلمينواجبمنأنه

لهيَنْدَىمخزيًاعملأهذاويعد،عليهمسيطرالنخوةانعدامأن

سئدورالدائرةأنعليهمفاتفقد،وللأسفخجلَاإ..الجبين

مناطقفىالمسلمينأنذلكإلىأضف.الأياممنيومفىعليهم

حينعل،العربمنغالبيتهمكانوالحجازومصروالشامالعراق

الدولةوشرقوأذربيجانفارسإقليمفىالمسلمينغالبكان

الفترةفىالمغولىالاجتياحوقعوقد.العربغيرمنالخوارزمية

هذهبعد"شورماجان"بدأإذم،8412إلى8312سنةمن

فىأم248سنةفىوأذربيجانفارسإقليمىفىالخمسالسنوات

..فتوحاتهلاستكمالالغربناحيةمنقزوينبحرحولالالتفاف

الكرج)مملكةوجورجياأرمينياأقاليمعلىيسيطرأنواستطاع

جيوشمناَخرجيشا..وداغستانوالشيشان!المسيحية

شمالالمغوليةالحملاتقيادةفىجوجى"بن"باتوبزعامةالمغول

قمععلىوعملم،8412السنةنفسفىوذلك،قزوينبحر
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ذلكبعدزحفثمالفولجا،نهرحوضَتقطنالتىالتركيةالقبائل

وارتكب..أم24وسنةفىوذلك،الواسعةالروسيةالبلادإلى

فاستولى،المسيحيةروسيافىوحشيةمذابحالرهيبالمغولىالجيش

،أم025-9241سنتىفىوذلك،الروسيةالمدنمنالعديدعل

ثمريدان"،11مدينةالجيشهذاأقدامتحتسقطتحيث

الكبيرةافلاديمير"1مدينةسقطتثم،بأيامبعدها"كولومونا"

بشعة،بمذبحةسقوطهاواقترنفقط،أيامستةاستمرصمودٍبعد

أعظمإلىالمغوليةالجيوشتوجهتوبعدهاا،ا"سوذالسقطتًئم

سقطتثموتدميرها،اجتياحهافتم-اموسكو"1-الروسيةالمدن

11و"بريسلاف11و"جاليمش11ايورييف1مدنذلكبعد

11،اتورزوك1مدينةسقطتثمو"ياروسلاف"،و"روستوف"

سنةوفىفقط.عاميْنفىبالكاملروسياالمغولاحتلوبذلك

جوجى"،بن"باتوبقيادةغربًاالمغولجيولشتحركتأم،52أ

11"كييفالعاصمةواجتاحتبكاملها،أوكرانيادولةفاحتلت

قتل.سكانهاغالبيةوسقط،العظيمةكنوزهاودمرت

"بايدر"بقيادةالمغولقواتمنفرقةزحفت،أم252سنةوفى

بولندا،مملكةفدخلتأوكرانيا،دولةمنالغربىالشمالإلى

نأإلاالبولندىالملكيجدفلم،البولنديةالمدنمنالكثيرودمرت

،الشرسالمغولىالهجومضدالدعملهتقدمحتىبألمانيايستنجد

"هنرى"الأميريقودهالفرسانمنبجيشبولنداالألمانودَعَمَ

جيشتكوينفىبولنداملكمعواشترك،الألمانيةاسيليزيا"1دوق
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،المغولأمامانكسرالجيشهذاأنغ!ير،المغوللمواجهةموحد

"بايدر"..بقيادةالمغوليةالجيوشأيدىعلىساحقةهزيمةولقى

.المغولحكمتحتأيضابولنداسقطتوبذلك

فىالمتمركزالمغولقائد"باتو"،ترك-أم252-العامنفسوفى

الرئيسىبجيشهوانتقل،المنطقةهذهفىمغوليةَفرقةًأوكرانيا،

المجر،ملكَعسكريةمواجهةفىوالتقىالمجر،مملكةليغزو

المجرىالجيشبتدميرانتهترهيبةمعركةالطرفينبينودارت

أيضا.المغولأيدىتحتالمجرسقطتوبذلك،بالكامل

المغولجيوشلمقابلةالجنوباتجاهفىبولندامن"بايدر"نزلثم

11اسلوفاكيا1دولةاجتاحللنزولطريقهوفىالمجر،فى"باتو"بقيادة

إلىالمغوليةالجيوشتدفقتثم،المغولدولةإلىبكاملهاوضمها

إلىالمغوليةالجيوشوصلتوبذلكفاجتاحتها،كرواتيادولة

كرواتيابينالفاصلالبحر)وهوالأدرياتيكىالبحرسواحل

أوروبانصفضمفىنجحواقدالمغوليكونوبذلكوإيطاليا(،

تقريبَا.أملاكهمإلى

أوروبا-فىالمغوليةالفتوحاتتتواصلأنالممكنمنوكان

وإيطالياوالنمساألمانيادولإلىالمغولدولةحدودوصلتأنبعد

العامهذافىمات"أوكتاى"للمغولالأعظمالخاقانأنلولا-

الحملاتيوقفأنإلى"جوجىبن"باتوالأميرفاضطر،أم252

11قورماقره1إلىويعودالمفتوحةالمناطقعلىقوادهأحدويستخلف
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المغولىالخاقاناختيارفىللمشاركةمنغوليافىالمغولعاصمة

الجديد.

اتساعًا"أوكتاى"عهدفىالمغوليةالإمبراطوريةاتسعتوقد

لهذاوكانخان"،"جنكيزوالدهعهدفىعليهكانتعماكبيرَا

يل:فيمانوجزها،وأسبابمظاهرعدةالاتساع

إلىشرقًاكوريامنعهدهفىالمغولدولةحدودوصلتأولَا:-

وهوجنوبَا..الصينبحرإلىشما،سيبيرياومنغربًا،بولندا

المغولقوةوأصبحت،قياسيةزمنيةفترةفىجرىرهيباتساع

العالمفىالأولىالعسكريةالقوةهىالوقتذلكفىبسببه

.منازعبلا

بن"كيوكابنه"أوكتاى"بعدالمغولقمِادةتولىثانيًا:-

الوجودتثبيتأهميةيرىالجديدالخاقانهذاكانوقدأوكتاى"،

يَقْوَىلاقدجديدةبلادإضافةمنبدلَاالمفتوحةالبلادفىالمغولى

فقدثمومنعليها،السيطرةوكذلكفيها،النظامحفظعلالمغول

ظلوإنخان"،"كيوكالخاقانعهدفىالمغوليةالفتوحاتتوقفت

الواسعة.أملاكهمعلىيحافظونالمغول

الشرقىالنصفعلالسابقةفتوحاتهمفىالمغولسيطرثالثًا:-

اَسيافىالإسلاميةالأقاليممعظمضمتوالتى،الإسلاميةللأمة

كما،المناطقهذهفىمظاهرالحضارةكلعلوقضوا،دولتهمإلى

الواسعة،المناطقهذهفىالمقاومةمننوعأىعلىتمامًاالمغولقضى

لاحقة.كثيرةلسنواتكذلكالوضعوظل
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يبدأوالذى-الإسلامىالعالممنالأوسطالقسمأمارابعًا:-

فقطيكتفىلامشتتًا،مفَرَّقَابقىفقد-مصرحتىالعراقمن

فىالعالمممالكمعظمتُسْقِطوهىالمغوليةالجيوشبمشاهدة

وازداد،بينهمفيماالداخليةبالصراعاتأهلهانشغلوإنما،وقتهم

!كبيرةبصورةتفككهم

كماالمغوليدعلالويلالمسيحيونالأوربيونذاقخامسَا:-

ودُمرتالاَلاف،مئاتمنهموذُبحقبل،منالمسلمونذاق

يصلبأنحقيقئاتهديدَاهُددوابل،مدنهموأُحرقت،كنائسهم

روما.فىالمسيحيةالكاثوليكيةدارعقرإلىالمغول

-L:الملوكأنإلا،المغولأفعالرأواالمسيحيينأنومعدشا

كانواوألمانيا(وإيطالياوإنجلترا)فرنساالغربيةأوربافىالمسيحيين

الفزات،منفزةعندتقفوسوفمؤقتةمرحلةهذهأنيرون

..تنتهىلادائمةحروبفهىالمسلمينضدالصليبيةالحروبأما

معللتعاونكاملاستعدادعلالصليبيينملوككانفقدثمومن

التعاونمنبدلَا-منهمقُتلتالتىالهائلةالأعدادرغم-المغول

المسلمين!مع

عقيدية؟حروبَاالصليبيينمعالمغولحروبتكنفلمإذن

مغولىقائديَسْعَلمولذلك..شتىأديانمنتتألفالمغولفعقيدة

المغولهدفكانوإنما،المهزومةالبلادفىالعقيدةهذهلنشرواحد

..والأطفالالنساءوسَبْىالمالوجمعوالتشريد،الإبادةهوفقط
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علىفإنهلذلكالاستمرار..لهيُتَوَقَّعفلاصفتههذهكانتومَن

نأإلا،المغوليدعلأوروباتلقتهاالتىالصدماتمنالرغم

iناحيةمنالمسلمينبلادلغزوحملاتهاتجهيزفىاستمرتقدوروبا

ذاتوفى،المغوللصدالجهودتكثيفمنبدلَاوالشاممصر

إمكانيةمنييأسوالمالصليبيينالغربيةأوروباحكامفإنالوقت

الإسلامية!الأمةلسحقالمغولخاقانمعالتعاون

التىالحملاتبعدتتغيرالمغولىالجيشعقائدأخذتسابعَا:-

منالمغولقادةمنكبيرعددتزوجفقدأوروبا؟إلىوجهوها

البلاطفىتنتشرالمسيحيةالديانةبدأتوبذلك،مسيحياتفتيات

والصليبيين.المغولبينالتعاونإمكانيةعلىهذاوساعد،المغولى

فىالمسلمينعلىالأوروبيةالصلمِبيةالحروباستمرتثامنَا:-

حكمتحتالوقتذلكفىوالشاممصروكانت،والشاممصر

داروقد،الأيوبيينأيامآخرهىهذهكانتولكن،الأيوبيين

الزَحَى:شِفىِبينالمسلمونوأصبح،بعضهموبينبينهمالصراع

.أخرىناحيةمنوالصليبيين،ناحيةمنالمغولبين

المستنصر9العباسىالخليفةتُوفىأم،622سنةفىتاسعًا:-

غيروكان"،بالله!المستعصمابنهبعدهمنالخلافةوتولى،((بالله

زادمما،فاسدةبطانةيضمبلاطهكانكما،السياسيةبالأمورخبير

فىبغدادوسقطتعباسى،خليفةآخرفكان،الخلافةضعفمن

ذلك.بعدعهده
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فىالعباسيةوالخلافهَالمغولبينفاصلةحدودتَبْقَلمعاشرًا:-

(الآنإيران)غربفارسإقليمغربفىضيقشريطإلاالعراق

،وقتالحربأهلوكانوا،الإسماعيليةطائفةفيهتعيشكانت

علىوكانوا..الجبليةالمكانطبيعةعنفضلًا،وحصونقلاعولهم

للمذهبشديدةوكراهية،العباسيةالخلافةمعدائمخلاف

فمرةًكثيرَا؟الإسلامأعداءمعيتعاونونكانواولذلكالسُّنِّى،

يدركونالمغولوكان..الصليبيينيراسلونومرةً،المغوليراسلون

لديهمليستفالمغوللهم؟يطمئنونلافهمذلكومع،وجودهم

مكانأىفىالتوسعيةلأحلامهممناوئةقوةأىوجودفىرغبة

.المعمورةسطحعلى

الرغبةوجودعدممنأوروباغربفىالصليبيونتأكدوعندما

ضدالمغولمعالتعاونفىاَمالهمتجددت"كيوك"،لدىالتوسعية

سنةفىمنغولياإلىسفارة"الرابع"إنوسنتالبابافأرسل،المسلمين

أجلمنالمغولمعالتعاونهوالسفارةغرضوكانأم،255

السفارة"كيوك"واستقبل،والشاممصرفىالمسلمينضدالحرب

ولكنالمغولى،البلاطفىالمسيحيينلكثرةبالغةبحفاوةالصليبية

بالتعاونطلبهفيهايجددالتىالبابارسالة"كيوك"قرأعندما

باعتناقإليهالباباطلبجانبإلىهذا-المسلمينضدالعسكرى

ذإالبابا،منتجاوزٌهذاأنالمغولخاقاناعتبر-المسيحيةالديانة

الخاقانفأعاد؟إ..ديانتهيغيرأنالمغولخاقانمنيطلبكيف

منهيطلبالباباإلىبرسالةحَمَّلَهاأنبعدالصليبيةالسفارة""كيوك
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لتقديممنغولياإلىليأتواجميعَاالأوروبىالغربأمراءيجمعأن

..التعاونيبدأذلكوبعدالمغولى،للخاقانوالطاعةالولاءفروض

فشلتوبذلك،الطلبهذاالغربيةأوروباملوكرفضوبالطبع

الكاثوليكىالبابالكنأهدافها.تحقيقفئالصليبيةالسفارة

سفارةأرسلبل،السفارةهذهفشلمنييأسلم"الرابع"إنوسنت

فىالمغولقوادقائدإلىأرسلهاالمرة0هذولكنه،أخرىصليبية

وكان،الإسلاميةللخلافةالملاصقةفارسبمنطقةتبريز"امدينة

خبّاالبابافيهوقد-لمسم،7512سنةفىوذلك"بيجو"،اسمه

فىجديدمنالتوسعأنصارمنأنهوعلم،والهجومللعدوان

"بيجو"منكبيرًاترحيبًاالسفارةلاقتوقد.المسلمينأراضى

يشغلسوفوالشاممصرعلالصليبيينهجومأنتوقعالذى

فىالعباسيةالخلافةعنالدفاععنالأقاليمهذهفىالمسلمين

عليَخْفَىلاولكناقتحامها..فىمهمتهتَسْهُلوبذلك،العراق

القرارهذامثللاتخاذتؤهلهتكنلم"بيجو"صلاحياتأنأحد

"كيوك"وكان،الصليبيينمعبالتعاونالخطيرالاستراتيجى

الصليبيينمع،التعاونوعدم،التوسععدمفىرأيهعلىيزاللا

الثانية.السفارةهذهأيضًافشلتثمومن،لهخضوعهمبعدإلا

يجهزفرنساملكلماالتاسع"لويسكان،الأوقاتهذهفى

بالحملةالتاريخفىعُرفتوالتىمصر،علالصليبيةلحملته

فىوذلك،قبرصجزيرةفىجيوشهيجمعوكان،السابعةالصليبية

فىينقطعلمالأملأن"التاسع"لويسرأىوقدأم،!25سنة
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تولىأنبعدخان"إمنكووكان.الأحداثمنالمسؤوليةمستوى

بعدثم،العراقواجتياحالعباسيةالخلافةإسقاطفىيفكرالعرش

حازمَا،قويَّاقائدَا"خان"منكووكانومصر..الشاماجتياحذلك

تحقيقفىلهعوناكانواالذينالثلاثةإخوتُهُأكبربصورةوساعده

اقره1فىمعهظل-بوقا""أريقوهو-إخوتهفاْحد..أحلامه

الآخوأما..الواسعةالإمبراطوريةمعهليديرالعاصمة"قورم

والتى،الشرقيةالأقاليمإدارةإليهوُكِلَتْفقدتجيلاى"9الثانى

الثالثالأخوأما..أقاليممنحولهاوماوكورياالصينتضم

مما،حولهومافارسإقليمإدارةعنمسئولَاأصبحفقد"هولاكو"

.مباشرةالإسلاميةالخلافةمواجهةفىجعله

العُدَّةيُعِذُوهوفارسقطاعقيادة"هولاكو"تسلمومنذ

وعظيمًا،باهرًاإعدادَاجيشهيُعِدوكان..العباسيةالخلافةلإسقاط

وعلى..بدقةحسابهايحسبحتىكبيرةأوصغيرةيتركولا

ولاضعيفًاالإعدادلهذاالمسلمينفعلردكانذلك،منالثقيض

نأفلابد،كذلكالوضعكانهـاذا.عدوُّهميُعِذهمامعيتناسب

مناوئيه.على"هولاكو"ينتصر

العباسية؟الخلافةيُسْقِطكىإهولاكولمافعلفماذا،إذن

وسرعةشديدباجتهادأم952سنةفىعمله"هولاكو"بدأ

كلفىوالإتقانوالأناةبالصبريتحلىكانفإنهذلكومع،فائقة

الخلافةتدميرفىالمُلِخَةورغبتهالشديد،حقدهفمع..خطوة

جنودهكثرةومع،العباسيينلكنوزالكاملواشتياقه،الإسلامية
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صليبيةسفارةفأرسل،المسلمينضدالمغولمعالتحالفإمكانية

هذهفى"كيوك"منالتعاونلطلبمنغولياإلىقبرصمنثالثة

لكن..النفيسةوالذخائرالثمينةبالهداياالسفارةوزَوَّدَ،الحملة

فى"قورماقره1المغوليةالعاصمةإلىالسفارةهذهوصلتعندما

قد"كيوك9يكنولملما،كيوك9المغولخاقانبوفاةفوجئتمنغوليا،

السنهذهفىللحكميصلحونلاصغارًاثلاثةًأولادًاإلاترك

قيميش!إأوغولتدعىوكانت-""كيوكأرملةفتولت،الصغيرة

سنةمنابتداءًالمغولحكمتولتثَمومن،عليهمالوصاية-

.سنواتثلاثولمدةأم25!

"،التاسع"لويسسفارةالجديدةالمغولملكةإلىتوجهت

الحملةفىالمساعدةإمكانيةعناعتذرتلكنها،بحفاوةفاستقبلتها

علىطرأتالتىالضخمةبالمشاكلمشغولةلأنهاالاَنالصليبية

المغولقوادعامةأنإلىإضافةً"كيوك"،موتنتيجةالمغولمملكة

وعُقد.العظيمةالمغوللدولةامرأةحكمعلىموافقينيكونوالم

،للمغولجديدخاقاناختياروقررواأم،52وسنةالقوريلتاى

جديدَازعيمَاليكونخان"أمنكوعلالاختياروقعوبالفعل

بدايةَالمغوللمملكةزعيمًاخان"دأمنكواختياروكان..للمغول

المناطقفىجذرىتغييروبداية،المغوليةالسياسةفىكبيرتحول

شبيهةطموحةتوسعيةسياسةلديهكانتفقد؟بالمغولالمحيطة

وشبيهة،المغوللدولةالأولالمؤشَس!"خانإجنكيزجدهبسياسة

وللأسف.عهدهفىأوروبافُتحتالذى"أوكتاى"بسياسةأيضًا

علىيكونوالم"خانأمنكوتوليةوقتالمسلمينأمراءفإنالشديد،
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فىيتسرعلم-هذاكلبرغم-أنهإلاالظاهر،العسكرىوتفوقه

صبرفىالعُدَّةيُعِدظلبل،العباسيةالخلافةضدالحربقراراتخاذ

مأ264سنةإلى9512سنةمن-كاملةسنواتخمسمرتحتى

بالبنيةفاهتمتمامًا،جاهزَايكونلكىنشاطفىيعملوهو-

وسيولةاستمراريةوضمان،العملياتمسرحوتجهيز،التحتية

يلى:بماقامكما،والتموينالإمداد

إلىالصينمنالمتجهةالطرقكافةإصلاحفى"هولاكو"بدأ.أ

الجيوشمنالهائلةالأعدادلاستيعابتهيئتهاعلوعمل،العراق

والموانع،الجبليةالبلادتلكطبيعةالاعتبارفىآخِذا،المغولية

الصعبة.الطبيعية

التىالأنهارعلوكبيرةكثيرةجسورًا"هولاكو"أقام2.

وجيحون،سيحونخهرى.وبالذات،الجيوشطريقتعترض

استمرارضَمِنَوبذلكالجسور،هذهتحمىكافيةقواتووَضَع

تَفتحالطريقالجسورهذهفإنالوقتذاتوفى،التموينعمليات

الهزيمة.حالفىالمغوللجيوشرَجْعَةخط

العملاقةالناقلاتمنضخمةمجموعة"هولاكو"جهز؟.

إلىالصينمنالكبيرةالحصارأدواتلحملخصيصًاصنعت

عبرالثقيلةالمعداتنقلفىطويلٌوقتيُسْتَغْرَقُلاوبذلكبغداد،

الطويلة.المسافةهذه
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التىوالمراكزالمدنكلعلالسيطرةفى"هولاكو"بدأ4.

قطعأومباغتةأىحدوثتجَنَبَوبذلك،الطرقمحاورفىتتحكم

سيرها.أثنماءجيشهلطرق

إخلاءوهوشديد،ذكاءفيهعجيببشىء"هولاكو"قام5.

وأالبريةسواء،الماشيةقطعانمنبغدادإلىالصينمنالطرقكل

لطعامتكفىوأعشابحشائشلتركوذلك،للسكانالمملوكة

والدواب،بالفرسانالخاصةالخيولمنجذَاالهائلةالأعداد

لوازممنذلكوغ!يروالخياموالغذاءالحربىالعَتَادبحملالمكلفة

،للحيواناتطعامًامعهيحملأنإلىيحتاجفلنوبذلك..الحرب

.الطعامغيابلمفاجأةكذلكيتعرضولن

فىالمغولبدأوالدبلوماسى،السياسىالاستعدادصعيدوعل

وموازيقالأطرافبعضمعالسياسيةالأحلافعقدمحاولة

هذاويعتبر..الكبيرةالمهمةنجاحلضمانوذلك،المختلفةالقوى

ولاتحالفاذلكقبلتعرفلمالتىالمغوليةالسياسةفىكبيرَاتغيرا

المغولية،السياسةفى!وُّلنقطةهذهكانتولَقَا..دبلوماسية

فقد،الخطورةمنتهىفىالأحلافهذهكانتالوقتذاتوفى

خان""منكوالكبيرالخاقانالمعاهدات0بهذبالقيامتَكَفَّلَ

كانهـانْ"هولاكو"،دالتصرفحريةفيهايتركولمشخصيًّا،

.المجالهذافىبرأيهميُعتبرالذينالناسأكثرمن"هولاكو"

فىأُرسلتصليبيةسفارةًخان""منكوالمغولزعيمُاستقبل-

ييأسلمالذىفرنساملك"التاسع"لويسقِبَلمنم3612سنة
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علكبيرَاحقدَايُكِنُّبالطبعوكان،المغولمعالتعاونإمكانيةمن

ثلاثمنذ)أىأم062سنةالمنصورةموقعةفىلهزيمتهالمسلمين

اسمهدومينيكانىراهبالسفارةيتزعموكانفقط(،سنوات

وبدأتخان"،"منكويدىبينفعلَاومَثُلروبروك"،"وليم

،المفاوضاتهذهفشلتماسرعانولكن،للتعاونالمفاوضات

يكنفلم،للغايةصريحارجلًاكانخان""منكوأنوالسبب

يكنولم،أحلافعَقْدأومعاهداتلإبراميكفىبمادبلوماسيّا

الطرقيعرفيكنولم،الغربنظروجهةمنالسياسةيعرف

والحصول،العباراتواختيار،الألفاظوتنميق،الملتويةالغربية

يكنلمكمايفرِّط،أنهالاَخرالطرفيشعرأندونيريدماعلى

التىالأوروبيةالابتسامةأو،الأوروبىالنفاقعنشيئًايعرف

ذلك،كليعرفخان""منكويكنلمالحقد..كلوراءهاتخفى

رغباته.فىمحذَدًا،كلامهفىمباشرَاواضحًا،بسيطَارجلًاكانهـانما

فىيكونأنيقبللاإنه:مفاوضاتهبدايةفىخان""منكوقاللقد

كلمةيعرفإنمااصديق"،1كلمةيعرفلاوإنه..سواهسياالعالم

له،والطاعةالولاءويعلنونيتبعونهمَنهمفأصدقاؤها؟"تابعا

وهؤلأء،طاعتهيقبلونلاالذينأو،يحاربونهالذينهموأعداؤه

جدًّا:بسيطةسياسةلهموإنما،مفاوضاتوبينهمبينهليست

!والإبادةالسيف

فىالواحد"القطب11سياسةهىخان""منكوفسياسةإذن

ودول(،تابعة)أىاصديقة"1دولإلىالعالمتقسيمأى؟العالم

011

http://www.al-maktabeh.com



أرمينياملكاحتكاكمنالمغولخاقانيستفيدسوفأولًا:-

قديمة،والمسلمينافيرمنبينفالعلاقة؟المسلمينحربفى

ماأنريبولا،وطبائعهمالمسلمينببلادتامةدرايةعلىوالأرمن

ستكونالمسلمينأوضاععنمعلوماتمناْرمينياملكسيقدمه

المسلمين.ضدالحربفىاستغلالهايمكّنبماللخاقانللغايةمفيدة

لإدارةمساعدينإلىحاجةفىالمغولخاقانإنثانيًا:-

ولاءوذاالبلد،أهلمنالمديركانفإذا..الواسعةالمستعمرات

فىالتحكمعلىوأجدر،الخارجيةالإدارةمنأفضلفهوله،ووفاء

.الشعوبغضبامتصاصعلىوأقوى،الموقف

التعاونمن"خانإمنكوالمغولخاقانعليهأقدمماإنثالثًا:-

المسيحيينمعجديدةعلاقاتإلىمدخلًايعدأرمينياملكمع

داخلفىفتوحاتهاستكمالعندمستقبلًامنهايستفادأنيمكن

معالمفاوضاتاستئناففىأرمينياملكيسهموقدومصر،الشام

المسيحيينقلوبفىأنيعلمأنهإلىإضافةَهذاأوروبا،ملوك

ارتكبهاالتىالبشعةالمذابحبسببوذلك،للمغولشديدةكراهية

معاهدةعقدفرصةتكونوقدأوروبا..وشرقروسيافىالمغول

منوذلك،التعاونصفحاتمنجديدةصفحةأرمينياملكمع

المشتركة.المصالحرعايةأجل

عندسئمردودلهسيكونأرمينيامملكةمعالتحالف-رابعًا:

11التحالف11قواتمعوالحربشىء،المغولمعفالحرب؟المسلمين

شيئًاتمثللاالمغولمعالمتحالفةالقواتأنصحيحآخر.شىء
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يتحالفأنفرنساملكرفضوبالطبع(إ..معادية)أى"امارقة1

بينالأولىالمفاوضاتفشلتثمومن،الشرطهذاأساسعل

أوروبا.غربنصارىوبينالمغول

القدماءوملوكُهاأوروباغربفىالمسيحيونكانوإذا-

منفهناك،التبعيةأساسعلخان""منكومعالتعاونيرفضون

فلقد..الواقعيةمننوعًاواعبَرهبذلكقَبلَمَنالاَخرينالملوك

علىالمغولمعالتحالففى-المسيحيةأرَمينياملك-""هيثومفكر

قوةيعلمأرمينيافملكخان"؟"منكويريدكماالتبعيةأساس

"جنكيزعهدفىأيديهمعلىقبلمندُمِّرتقدبلادهإنإذ؟المغول

لاهزيلةضعيفةدولتهأنيعلمكما"أوكتاى"..عهدفىثمخان"

أرمينيافمساحة؟المغولدولةمعالأحوالمنحالبأىتقارَن

أنه-أخيرًا-أرمينياملكويعلم..مربعكيلومترألفر0منأقل

جهةمنالمسلمينوقواتجهةمنالمغولقواتبينمحصور

شوقَايتحرقوهو،المسلمينوبينبينهجدّاقدَجموالعداء،أخرى

الآنيقبللموإنْ،العباسيةالخلافةوإسقاطالمسلمينبلادلغزو

بلامُلْكهسيفقدوساعتهاغدَا،عليهافسيُرغَمللمغولبالتبعية

ثمن!

لمقابلةبنفسهيذهبأنإلىأرمينياملك"هيثوم"دفعهذاكل

"منكوأنويبدو..المغولعاصمة"قورمقرهافىخان"منكو9

المظاهرعلىالاعتماديتعلموبدأ،السياسةطرقيتعلمبدأقد"خان

كبيرْا،احتفا،خان""منكوأقامفقد؟المختارةالمنمَّقَةهـالكلمات
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لاكملكوعامَلَهُأرمينيا،ملك"هيثوم"درسميًّاواستقبالًا

سيدبينإلاتصلحلابينهماالاتفاقبنودكلكانتوإن،كتابع

لملكالحافلالاستقبالفبعد..وملكملكبينوليس،وتابع

بدأخان"(.."منكورعايامنأنهعلنفسهقذَم)الذىأرمينيا

الملك،هذاإلىعظيمةوهداياكبيرةوعودًايعطىخان"J)منكو

"؟خان"منكوأعطاهفماذا..وتبعيتهولاءهبذلكشاريا

يلى:ماأعطاهلقد

"هيثوم".للملكالشخصيةالممتلكاتسلامةضمان.أ

الضرائب.منوالأديرةالمسيحيةالكنائسكلإعفاء.2

السلاجقةأخذهاالتىالمدناستردادفىالأرمنمساعدة3.

بينهم.دارتالتىالحروبخلالمنهمالمسلمون

"منبهوالكبيرالخاقانمستشارىكبيرَأرمينياملكاعتبار4.

علالسروردخلوهكذاآسيا..غرببشئونيختصفيماخان"

.المغولملكمنبقربه""هيثومأرمينياملك

العطفهذاكلكانلماذا:يُطْرَحأنيجبالذىالسؤالولكن

المسيحى؟أرمينياملكعلىالمغولى

يمكنلاأنهيجدالزمنذلكفىالعسكريةللقوىالمتتبعإن

أنهاكما،المغولبقوةالإطلاقعلىلأرمينياالعسكريةالقوةمقارنة

يُذْكَر.شيئًاإليهاتضيفولاتقدِّملا

أرمينيا؟ملكمعمعاهدةالمغولخاقانعقدفلماذا،إذن
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فىخاصوَقْعلها"التحالف11كلمةولكن،المغولىالجيشفىيُذْكَر

.الناسنفوس

معالمتحالفةالأرمينيةالقواتتوظَّفأنيمكنخامسًا:-

علىالمغولملكيحرصوالتى،الخطرةالمهامبعضفىالمغول

دونالأرمننصيبمنالبشريةالخسارةتكونوبذلكتجنبها،

.المغول

لهيتبين،والأرمنالمغولبينجرتالتىالمباحثاتلهذهوالمراقب

تُعتبركانتالمباحثاتوأن،الإطلاقعلشيئًايخسروالما!لغولأن

.الإذعانإلايملكلاالذىالمَسُودعلىأوامرهيُمْلِىسيدبين

التىوهى،الشروطأملتالتىهىالمغولقوةأنلناويتضح

مبتهجَا"هيثوم"أرمينياملكعادوهكذا،المعاهدةبنودفرضت

منبتقديروحظى،المغولخاقانمعأبرمهالذىالاتفاقببنود

بلادهتجنيبخلالهامناستطاعالتىالحكيمةللسياسةنظرَاشعبه

.الحربويلات

الممالكأمراءمعأيضًاتحالفاتلعقديخطط"خان"منكوكان-

أنطاكيةفىمملكةمنأكثرلهموكان،الشامبلادفىالصليبية

فيماالمسلمونينشغلحتىوذلكوعكا،وحيفاوصيداوطرابلس

إذاالعباسيةالخلافةعنيدافعونفلا،الشامبلادفىيجرى

.للهجومتعرضت

صديقهأدى،التحالفعلىالصليبيينالأمراءهؤلاءولتشجيع

وبينهم،المغولخاقانبينالوسيطدور-أرمينياملك-الجديد
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خاقانوقطع..المنطقةهذهفىالمغولىالسفيربدوريقومفكان

الصليبيينالأمراءإلىالمقدسبيتبتسليمنفسهعلٍوعذاالمغول

قدالمقدسبيت)وكانمعهتحالفهمحالفىلهماهدية"1الشامفى

،أم255سنة"أيوب"الصالحالملكيدعلثانيةمرةًتحريرهتم

الصليبيينإلىهديةسلموهقدالأيوبيونالشامأمراءكانأنبعد

ام(.238سنة

بالشامالصليبيةالممالكأمراءأنإلا،الإغراءاتهذهكلومع

أميرباستثناء،الاتفاقياتهذهقبولىفىوترددوا،الشكساوَرَهم

إلىفعلأوانضمالأمر،هذاعلىوافقالذى"بوهيمند"أنطاكية

يستحسنوافلمالشامفىالصليبيينأمراءبقيةأما.المغولخاقان

بالعهود،يلتزمونلاالمغولأنيعرفون)أولَا(:لأنهم؟الفكرةهذه

ىأمقابلعنهميتخلواأو،الأثمانبأبخسيبيعوهمأنويمكن

العالمقلبفىيستقرونلأنهمو)ثانيًا(:.مقابلدونحتىأوشىء،

لعلبل،المغولكخطرعليهمالمسلمينخطرويُعتبر،الإسلامى

للتحالفالأمراءهؤلاءيتحمسلمثَمومن،أقربخطرهم

صراحةً،الأمريرفضوالمذلكمعولكنهم،المغولمعالمعلَن

الإطراءكلماتبعضطرحمع،بدبلوماسيةالموقفمعوتعاملوا

ترجحأنإلىمؤقتبشكلالحيادعليقفواأنواختاروا،اوالمدح

سوفذلكوعند،المسلمينأوالمغولالفريقيْن:أحدكفة

النصرعلىلهميباركونالراجحةالكفةأصحابإلىيسارعون

التأييد.ويعلنون
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هعالاتفاقاتبعضعقدإلىأيضًاخان""منكوعمد-

،الملوكأوالأمراءمنليسواوهؤلاء،والعراقالشامفىالمسيحيين

الإماراترعايةفىيعيشونالذينالمسيحيينمنولكنهم

وهذه..العراقفىالعباسيةالخلافةحمايةفىأو،الشامفىالإسلامية

صيةاتفاقاتكانتدمانما،معلنةأورسميةاتفاقاتتكنلمبالطبع

مهمةلتسهيل،القساوسةبعضومع،المسيحيينرؤوسبعضمع

..المغول-وإلى-منالأخبارولنقلالبلاد،هذهإلىالمغولدخول

هؤلاءمنكبيرعددإلىالوصولفىفعلَاخان""منكونجحوقد

اسمهوكانشخصئا،بغدادبطريركرأسهموعل،المسيحيين

دخولفىالمغولساعدتالتىالعناصرأهممنوكان"ماكيكا"،

بغداد.

المسيحيةالكرجمملكةمعاتفاقياتأيضَاخان""منكوأبرم-

كانالكرجمملكةمعالمغولتاريخأنومعالاَن(..جورجيا)فى

ظلامَا،أقليكنلمالمسلمينمعالكرجتاريخاْنإلامظلمًا،تاريخًا

الجديدعدوهممعالتعاونالكرجمسيحيوفضلثمومن

أولهما:،لأمرينوذلك)المسلمين(،القديمعدوهمضد)المغول(

ينتصروا.أنجذَاالظنعلويغلبالأعل،القوةلهمالمغولأن

عقائديةحربوالمسلمينالمسيحيينبينالحربلأنوثانيهما:

فهىالمغولمعالحربأماالطرفيْن،بينأصيلةوالكراهية،أبدية

وإذا،الحربحدثتالمصالحتعارضتفإذا..مصالححرب

اتفقتوقد..والصداقةوالألفةالوئامحدثالمصالحاتفقت

الوثنية.المغولمصالحمعالمسيحيةالكرجمملكةمصالح
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بلادضربلتسهيلالمسلمينأمراءبعضمعمعاهداتإبرام-

ولكن،بنفسهالمعاهداتهذهخان""منكويعقدولم.المسلمين

فحضر،الاتفاقياتهذهبعقد"هولاكو"أخاهكلفخان""منكو

كمامعه،ليتحالف"هولاكو"إلىالموضلأميرلؤلؤ"الدينإبدر

أرسلانو"قلجالئانى""كيكاوسالسلاجقةسلطانَاحفر

استراتيجية،منطقةفىوكانا)أهولاكو"،معأيضًاليتحالفا"الرابع

حصارإلىيؤدىوتحالفهماالاَن(،)تركياالعراقشمالفىفهما

فى"الثانى"كيكاوسأسلوبكانوقد،الشمالمنالعراق

المغولصدمتالتىالدرجةإلىجدًّامخزيَاالمغولإلىالتَّزَلُّف

أنهومع،ودمشقحلبأمير"يوسف"الناصرأنكما.أنفسهم

الدرجةإلىمهينَادوزاأدى"،الأيوبىالدينصلاح"الناصرحفيد

فروض"هولاكو"إلىليقدملا"العزيز"ابنهيرسلجعلتهالتى

حضركماإ..أمرائهكأحدجيشهفىمعهليبقىبلفقط،الطاعة

.المغوللزعيمولاءهليقدمحمصأميرالأيوبى""الأشرفأيضا

مهانتها-إلىإضافةَ-فهى؟للغايةخطيرةالتحالفاتهذهوكانت

منالعراقيحاصرونأصبحواالذينالمغولقوةمنجذًازادت

فإنذلك،وفوقداخلها..منالبلادأخبارويعرفون،جانبكل

رأتالتىالشعوبعندشديدإحباطإلىأدتقدالتحالفاتهذه

فتورإلىأدىالذىالأمر،المخزيةالصورةهذهعلحكامها

الضعفاء.القادةفىالثقةوانعدام،الشعبيةالعزائم

والدبلوماسىالسياسىوالدهاءبالحنكة"هولاكو"تميزوقد-
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فىالثانىالرجلأىالعباسى،البلاطفىشخصيةأهمإلىبتقرّبه

الشيعى،المذهبيعتنقوكان"،العلقمىبنالدين"مؤيد:الخلافة

"ابنوصلكيفتصوُّرللدهشةالمثيرومن،التشيعشديدكانبل

الدفاعرايةتحملخلافةوفىالكبير،المنصبهذاإلىالعلقمى"

وسوءِ،سياسةٍضعفِإلىيرجعهذاأنولاريب؟إ..ال!نَةعن

فىالعلقمى""ابنتركالذى"بالله"المستعصمالخليفةمن،إدارةٍ

مننخبةحولهيجمع"هولاكو"كانالخطير.الموقعهذا

"ابنبأنبعضهمأخبرهحيثالأمر،فىيشاورهمالمستشارين

معهفتحوهناالسُّنَة،أهلويكرهمتعصبشيعىالعلقمى"

مهمةيسهّلاتفاقإلىللوصولاتصالقنوات"هولاكو"

ماعلالعلقمى""ابنوافقوبالفعلبغداد،غزوفى"هولاكو"

بكلالخليفةتضليلعلتقوماقزاحاتمن"هولاكو"إليهقدمه

فتحيتمأنوبعد،للخليفةزائفةمعلوماتوتقديم،حولهيدورما

مبنالعلقمى""ابنيُنتقَصلا،العباسيةالخلافةوتسقطبغداد

"هولاكو"،رأىَ"العلقمى"ابنُاستصوببغداد.حكمفىمكانته

تنفيذعل"هولاكولمامساعدةفىحيلةمنأوتىمابكلوساهم

الخليفة.منمكانتهبذلكمستغلَّا،مخططاته

"هولاكو"وشقيقهالمغولزعيمخان""منكومنكلٌّبذللقد

الخلافةإسقاطعلىالإقدامقبلكبيرةدبلوماسيةجهودًا

شىءكلدَرَسَابل،للظروفصغيرةأوكبيرةيتركاولم،الإسلامية

.بالنجاحبغدادعلىحملتهمتكلَّلحتىجيدةدراسة
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علىقامتالمغوليةالدبلوماسيةجهودإن:نقولوباختصار

المسيحية،وأنطاكيةوالكرجأرمينياملوكمعالكبيرالتعاونمحور

موقفاتخاذعلىالشامفىالصليبيةالإماراتأمراءأقنعواكما

معسريَّاتحالفًاأقاموابلفقط،بذلكيكتفواولمحيادى،

الأمراءبعضإليهموانضم،والعراقالشامبلادفىالمسيحيين

رأسعلكانالعلقمى""ابنالشيعىالوزيرإنحتى،المسلمين

قدالدبلوماسيةالمساعىأنفىريبولا.المغولمعالمتحالفين

النهايةفىأسفرتالتىالمغوليةالمخططاتفىواضخادوزاأدت

الإسلامية.الخلافةلإسقاطمرادهمتحقيقعن

يتابعونكانوا-عامةبصفة-المسلمينأنله،يؤسَفومما

يجرىمماشيئًاوكأنشديدبفتورالساحةعلىتجرىالتىالأحداث

الكامل!الإحباطعاملعليهمسيطركما،يعنيهملاحولهم

المسلمينعلىالففسيةلعربا

حتىالطرقيهعئأن"هولاكو"يَفُتْلمذلك،إلىوإضافةَ

عندمعاناةأىتَلْقَىولابسهولةالطرقشقمنالحملةتتمكن

وهناوغيرهإ.الغذاءمنالضروريةالاحتياجاتوفركماتحركها،

"هولاكو"يكتفِولمجيدًا،إعدادًاللحملةأعدواالمغولإننقول

فىالرعبيدْخِلحتىالمسلمينعلىنفسيةحربَاشنبل،بذلك

تبدأ.أنقبلالمعركةيكسبوبالتالى،نفوسهم

منالقريبةالمناطقفىالشرسةالهجماتببعضقواتهقامتكما

الخوفبذورزرعالهجماتهذهوراءمنالهدفوكان،العراق
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شرسمقاتلشعبالمغولبأنالناسوتذكير،النفوسداخل

قدخان""جنكيزأنمعنىوليس،عدوهشوكةكسرعلوقادر

قُوَىوكسرالفتحمواصلةعنوأحفادهأبناؤهيتوقفأنمات

إلايعرفولاحروبهفىجاد"هولاكو"أنعلىوالتأكيدالأعداء،

المغولىالهجومعاصفةوجهفىيقفمنمصيروأن،السيفلغة

الديار.وتخريبالفَنَاءهوالهوجاء

بلادضدموجهةتكنلم"أوكتاى"عهدفىالمغولحملةإن

كانولذلكأوروبا،وشرقروسياتستهدفكانتهـانمٍا،المسلمين

عنالنقابيكئسف"هولاكو"بدأهنا.ومنعنها.بمَنْأىالمسلمون

أشداء،مقاتلينزالواماالمغولأنللمسلمينويبيِّن،القبيحوجهه

لاالقبرظلمةزحفهمأماميقفمنومصيرتقاوَم،لاقوةوأنهم

.غيره

هجومبشنالمغولىالجيشمنفرقةقامتأم،26وسنةوفى

فىالواقعةالمناطقوهىوسنجار،وصوجالجزيرةمناطقعلى

فىضخمةخسائرإنزالعنالهجومهذاأسفرحيث،العراقشمال

هاجمتكماومَسْبِيّين،وجرحىقتلىبينالمناطقهذهأهالىصفوف

أموالعلىالاستيلاءمنوتمكنتضخمةًتجاريةًقافلةًالفرقةُهذه

ذلكأنريبولادينار،ألفستمئةمنأكثربلغتالتىالقافلة

الأموالهذهاستُخدمتإذ،العباسيةللخلافةضخمةخسارةكان

بغداد.لغزوعُدَّتَهُيُعِذُكانالذى"هولاكو"جيشتجهيزفى

ودراسةالمراقبةعملياتتواصلالمغوليةالاستطلاعفِرَقوكانت
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كلجانبوإلى،ومنتظممرتببشكلوجغرافيتهالعراقطرق

حربونجحت..المسلمينقلوبفىالرعبببثتقومهذَا

المعنويةالروحإحباطفى"هولاكو"جيشبهاقامالتىالاستنزاف

بالمسلمين!الداخليةالهزيمةفأنزلتبغداد،فىالخلافةداخل

المسلمينيزلزلواحتىالدعائيةالحربلأسلوبالمغولولجأ

منفريقانتشرحيث،المواجهةعلقادرينغيرويجعلوهم

التىالهائلةالمغوليةللقوةيروِّجونالإسلاميةالبلادداخلأتباعهم

الأسلحةامتلاكهاإلىوالإشارةأحد،لهايتصدىأنيمكنلا

مع،القتاليةالظروفأقسىلمواجهةالمهولةواستعداداتها،الهائلة

يَقْوَىلنوأنه،سلاحمنالمسلمونيمتلكماضَعْفإلىالإشارة

المسلمينجعلذلكوكل..المغولضدالقتالفىالصمودعلى

المغولبعضانتشركما..عزيمتهموزعزعالمواجهةعنيتراجعون

نأإلىويشير،القتاليةالمغولقدرةمننوادرالناسعلىليقص

وأنهم،الرجالقدرةعنتقللاالقتالفىالمغولياتالنساءقدرة

علىقدرتهموأنتمامًا،الإسلاميةالمدنفىيدورماكليعرفون

ذلكمنالنقيضوعلىمي!ر،أمرالدقيقةالمعلوماتإلىالوصول

يمتلكونإنهمحيثشيئَا،عنهميعرفأنعدوهميستطيعلا

نأدونالمعلوماتأدقإلىتصلالكفاءةعاليةاستطلاعأجهزة

ثموالتخفى،التمويهعلىالقدرةرجالهمولدىعدوهمم،يعرف

الإسلامية،الخلافةبلغتهاالتىالضعفحالةإلىبسخريةبشيرون

ذلككلعليها.يقعهجومأىإلىالتصدىعلقادرةغيرشأضها
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يعيشونوجعلهم،المسلمينجماهيرلدىالإحباطتحقيقفىأسهم

القادمالخطرحولالأخبارويتحسسون،الدائمالرعبمنحالةً

وعلاوة.غيرهمأصابأنسبقكمابهميعصفسوفبدلاالذى

النقيضوعلى.الإسلاميةالخلافةمخابراتضعفظهرذلك،على

نأقبليقتحمونهمَّا،بلدغزويقررونعندماالمغولكان،ذلكمن

بهم.البلدهذاسكانيشعر

كالْؤاإذبلد،أىغزوقبليتبعونهكانوابأسلوبالمغولتميَّزكما

منحاملةًالتهويلوالوعيد،التهديدرسائلالبلدهذاإلىيرسلون

البلدشأنمنوالتقليلتُقهر،لاالتىالعسكريةقدراتهمحجم

المسلمينوكُتَّابشعراءبعضإلىلجئواكمايغزونها.سوفالتى

منالهدفعنالنظربغَضِّ،الأموالكسبفىالراغبين،المتملقين

وأمراءملوكمنعددمعذلكاتبعواوقديكتبونها،التىالرسالة

ليسوابأنهمالمسلمينإقناعرسائلهمفىالمغولحاولكما.المسلمين

واذَعوا،بالقرآنيؤمنونصيانهم،المسلمينمنإنهمبلالكفار،من

إنقاذأجلمنبلادهممنخرجواولكنهم،غزاةليسواأنهم

تحريرهوهدفهم)وأنالمسلمينالولاةظلممنإخوانهم

القاصىأمامجَلِيًةكانتالمغولوحشيةأنومع!(.العراق

مستعدينكانواالمتخاذلةالنفوسأصحاببعضأنإلاوالدانى،

يتقبلوْنفتجعلهم،تقنعهمالكلماتوكانتشىء،أىلتصديق

ويجعلهم،جانبهممنتحركأدنىدونفعلهعلىالمغوليُقْدِمماكل

خنوعفىسلاحهاتُلْقِىكانتالفئةوهذه،المواجهةعنينصرفون
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منبدلًاالمحرِّرينالفاتحينبالمغولالترحيبعلتُقْبِلثم

بلادعلوالقضاءالتدميرإلالهمشاغللاكغزاةمواجهتهم

تناقضَاأفعاالممعتتناقضكانتالمغولرسائللأن،المسلمين

كاملًا.

المسلمين،علىالنفسيةالحربلشنالمغولأساليبومن

دعوةعنوالحديث،وغيرهمالكرجمعتحالفهمعنالكشف

وإبراز،المغولخاقانمعالتحالفإلىأوروبافىالصليبيينالملوك

يظنحتى،للغايةكبيرحجمفىوتصويرهاالتحالفاتهذهدور

المهمةيصعِّبمماوهذا،ضدهميقفكلهالعالمبأنالمسلمون

علطاقةلهمتكونلنلأنهم،نفوسهمفىالرعبويُدْخِلأمامهم

الجميع!محاربة

بالتعاونالمسلمينأمراءمنفريقإقناعإلىأيضًاالمغوللجأ

يمسكالذىالقائدبأنشعرواإذاالمسلمينأنريبفلا،معهم

الأمة،سبيلفىوالرخيصالغالىويبذل،عنهميدافعالأموربزمام

تلتفكلهاالأمةيجعلبل،المعنويةروحهممنيرفعذلكفإن

مغايرًاالموقفكانإذالكن،تملكمابكلعنهوتدافع،حوله

يعدكانالذىالعلقمى""ابنالوزيرمنحدثمثلما-لذلك

منسببَاسيكونهذافإن-العباسيةالخلافةفىالثانىالرجل

الدفاعمقوماتكلالشعبوفقدانوالانهيار،الإحباطأسباب

والهلعالرعبيبثواأنفىالمغولنجحولقد.وطنهوعنأرضهعن

وعندما،كاملبشكلأهدافهمحققواوقد،المسلميننفوسفى
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العباسية،الخلافةعاصمةعلىللهجوممناسبةالأجواءأنوجدوا

النظير.منقطعةبضراوةبغدادهاجموا

المباسيلأالغلاالةجميوفهإفمط!

العلقمى""ابنالوزيرمعسرئاحلفًاعقدقد"هولاكو"كان

بإقناع"هولاكو"كلفهحيثبغداد،فىالعباسيةالخلافةلإسقاط

ميزانيةمقرراتبتخفيض"بالله"المستعصمالعباسىالخليفة

ذلك:علىوعلاوةَ،الجيشأفرادعددتخفيضثَمومن،الجيش

أدىوقد.الأسلحةتوفيرأوالعسكرىالتدريبشؤونإهمال

"هولاكولمطالبتلبيةوجهأكملعلمهمتهالعميلالوزير

الجيش،مقرراتمن""المستعصمالخليفةخفضوبالفعلخان".

وذلكرمزيّا،جيشًاالجيشوأصبح،التسلحمقرراتفانكمشت

العباسىالجيشأفرادعددكانأنوبعد.أفرادهغالبيةتسريحبعد

العددوأصبح،منهمألفاتسعينتسريحتم،فارسألفمئةالمسلم

تخفيضًايعنىماوهذاأم،266سنةفىفقطفارسآلافعشرة

وعلاوةً.الخلافةعنبالدفاعالمكلَّفالجيشحجمفىللغايةكبيرًا

حدبهمبلغفقرٍمنالجنودإليهاوصلالتىالحالذلك:على

المهامأداءعلىالجنودوتدريبالعسكرىالإعدادوإهمال،السؤال

يمتلكمَنيوجديَعُدْفلم،لنفوذهمالجيشقوادوفَقْد،القتالية

فنونالمسلمونونسى،والقيادةوالإدارةالتخطيطعلىالقدرة

سبيلفىالجهادبواجبالاكتراثوعدمالسلبيةوظهرت،القتال

العباسىالخليفةأما.الوثنيينالمغولضدالوطنعندفاغاالله
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تجعلأنيمكنالتىالمقوماتكلفَقَدَفقد"،بالله"المستعصم

مهاجمتها.فىيفكرأنقبلحسابألفالعدولهايعملقويةبلاده

الصبرمنعريضةمساحةيمتلككان"هولاكو،أنإلىهناونشير

خمسةمدةوالإعدادالتجهيزفىاستمرحيثالتمرف،وحسن

أمركلوضعبل،كبيرةأوصغيرةتَفُتْهُفلم،كللدونكاملةأعوام

الذىالناجحالقائدسماتمن-شكدون-كلهوذلك،نصابهفى

يدلومماالخسائر.منقدرباْدنىويخرجبقوةأهدافهيحققأنيريد

:استعدادهوحسنالعسكرية"هولاكو"حنكةعل

حتىوالعراقالصِينبينتربطالتىالطرقكلبتعبيدقامأنه-

وأمَر،الكبيرةالمغوليةالجيوشمنالكبيرةالأعدادتستوعب

إخلاءتموكذلك،الثقيلةالمعداتلنقلخاصةعرباتبتصنيع

المغوليةللخيولالعشبلتوفيروذلك،الدوابمنالطرق

.المغيرة

فىالمهمةالمحاوركلعلىنفوذهمنطاقأحكمواالمغولأن-

نجحوبذلك،والعراقالصينبينوالواقعةالممتدةالمساحات

هذهصوبزحفهاأثناءالمغوليةالجيوشتأمينفىلزهولاكو"

الأراضى.

المعلوماتمنكبيرةمساحةتوفيرفىنجحقد"هولاكو"أن-

جنودوعددبغداد،فىالتحصيناتومناطق،العراقأرضعن

تقاريرعلكاملَااطّلاعَااطَّلَعَكما،العسكرىوالوضع،الخلافة

عنمعلوماتأيضالهوتوفرت،الإسلامىالاقتصادىالوضع
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المؤثزةالقياداتوعن،العباسيةالخلافةفىوالضعفالقوةعناصر

كما،الأحداثسيروتغيِّرالقراراتخاذفىدوزاتؤدىأنيمكنالتى

ومدىالمسلمينلجماهيرالنفسيةالحالةعلىبالتعرّفاهتم

ورغباتهم.طموحاتهم

ومخابراتهجواسيسهطريقعنلهتوفرتالمعلوماتهذهكل

الشخصياتبعضمعاتصالقنواتفتحجانبإلى،المتميزة

إلىأحيانًاوصلتوالتى،الإسلاميةالبلادفىالقرارعلىالمؤثرة

وَضَّحنا.كماوالوزراءالأمراء

الأرمنمسيحىمعوتحالفاتمعاهداتعقدواقدالمغولأن-

المغولبتزويدأنفسهمعلعهدًاقطعواالذين،وأنطاكيةوالكرج

القادمةالمعركةفىالعسكرىالدعمتقديمجانبإلى،بالمعلومات

العباسية.الخلافةضد

الحياد،بالتزامالغربيةأوروباملوكإقناعاستطاعواالمغولأن-

عليهميردونسوفبأنهموهددوهم،القتالفىالتدخلوعدم

ضدهم.التدخلحالةفىبالقوة

الإسلاميةالممالكأمراءغالبيةمعاتفاقات"هولاكو"أبرم-

لهيدينواأنعلوسوريا()تركياالعراقوغرببشمالالمحيطة

القتالينشبعندماوذلك،المساعداتويقدمواالكاملةبالتبعية

كانواالأمراءهؤلاءمعظمأنالمخجلومن.العباسيةالخلافةمع

حطين،موقعةبطلالأيوبى"الدين"صلاحأحفادالأكرادمن

الصليبيين!غطرسةومحطم
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المغولىلجيشاتنظي!

وأوروبا،آسيابينموزَّعةرئيسيةجيوشعدةللمغولكانت

بغداد،غزوفىالرئيسىغرضهيخدمذكياتنظيمَا"هولاكو"فنظمها

التالى:النحوعلىوذلك

فىأعواممنذيرابطوكان،الرئيسىالمغولىالجيشأولًا:-

.العراقشرقَوأذربيجانفارسمناطق

فىالمتمركزالمغولجيشمنفرقة"هولاكو"طلبثانيًا:-

المغولىالقائديقودهاكانوالتى،الروسىالفولجانهرحوض

فرقة"باتو((فأرسلأوروبا(،فتحالذىالقائد)وهو"باتو"الشهير

أقامواقدوعائلته"باتو"وكان،أخيهأبناءمنثلاثةرأسهاعلى

اسمعليهاوأطلقواالفولجا،نهرحوضمنطقةفىمستقرةدولة

إلا،أمورهمإدارةفىالنسبىاستقلالهمورغم"،الذهبيةالقبيلة11

".خان"منكوالمغولطزعيميتبعونالنهايةفىكانواأنهم

بفتحالمكلَّفالمغولجيشمنفرقة"هولاكو"طلبثالثًا:-

تركيا(،)شمالالأناضولأطرافعلىتتمركزوكانتأوروبا،

قطعتوقد"بيجو"،المغولىالقائدرأسهاوعلالفرقةفجاءت

ولمبغداد،إلىواتجهتالعراقوشمالالأناضولطريقالفرقةهذه

الطريقهذاعبرالمفئأثناءصعوباتأدنىالفرقةهذهتَلْقَ

أمامالمجالتركواقدكانواالإسلاميةالمناطقحكاملأن،الطويل

الأناضولإماراتوسطأمانفىفسارت،المغوليةالقوات

وحمص.وحلبوالموصل
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فىالمسلمينعندالمعنويةالروحانهيارمن"هولاكو"تأكد-

.والمحكومونالحكامذلكفىيستوىحولها،وماالعراق

الأولالعباسيةالدولةوزيرمعوثيقةعلاقاتإهولاكو"أقام-

ولاءهوضَمِنَ،العقيدةشيعىوهوالعلقمى"،بنالدين"مؤيد

له.التام

وقلةالعباسيةالخلافةجيشضعفمناأهولاكو"تَيَقَّنَ-

عنيدافعأنالأحوالمنحالبأىيستطيعلنأنهوأدرك،حيلته

لمسه.

"المستعصمالخليفةعنوكبيرةصغيرةكل"هولاكو"عرف-

معلوماتمنيريدهماكلواستوعب،المسلمينخليفة"بالله

وضعفه.قوتهنقاطكلعرفماك،عنه

وهنا-..أم26وسنةفى"هولاكو"أمامالمعلوماتواكتملت

العامالمناخأن"هولاكو"أدرك-الإعدادمنسنواتخمسوبعد

وإسقاطالعباسيةالخلافةعلىالمباشرللهجومملائماأصبح

أكبربذلكليجمعالمغولللجنودهائلةحشدعمليةفبدأبغداد..

خان"،"جنكيزدولةقامتمنذالإطلاقعلالمغولجيوش

ألفمئتىمنأكثرفقطبغدادبحصارالمكفَفونالجنودكانبحيث

شمالفىالمنتشرةالجنودمنالهائلةالأعدادبخلافهذا،جندى

الإمدادوتأمينالطرقبحمايةالمكلفةوالقوات،وشرقهالعراق

الإمدادفرقسواء،للجيشالمساعدةالفِرَقغيرهذا،والتموين

والمراقبة.الاستطلاعفِرَقأو،هـالتموين
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أرمينياملكاصديقه"1من"هولاكو"طلبعندمارابعًا:-

منفرقةرأسعلبنفسهأرمينياملك"هيثوم"جاءه،المساعدة

جيشه.

"هولاكو"طلبتلبيةعنالكرجملكيتأخرلمخام!ا:-

.العراقحصارفىللمشاركةفرقةإرسالمنهطلبعندما

الصينيينالرماةمنمتميزةفرقة"هولاكو"جهزسادشا:-

.بالنيرانالمُحَمَّلَةالسهامبرمىاشتُهرواالذينالمهرة

وكان0،قوادأفضل"هولاكو"جيوشرأسعلكانسابغا:-

كانذلكعلوعلاوةمسيحيًّا،كانوقد"،نوين"كتبغااسمه

معالتعاملحُسْنمنفتمكَن،القيادةوحسنالمهارةيمتلك

الجيشضموبذلك،الجيشفىالمشارِكةالمسيحيةالكبيرةالأعداد

تاريخفىالعسكريينالقادةأمهرمنئلاثةصفوفهبينالمغولى

و"بيجو".و"كتبغا""هولاكو"وهم،المغول

"بوهيمند"،أنطاكيةأميرإلىبرسالة"هولاكو"بعثثامنًا:-

وإن!ا،العراقإلىللذهابكلهالشاميخترقأنمنيتمكنلمولكنه

فىشاركالعراقسقطتفإذا،للحربالاستعدادأهبةعلكان

.الشامإسقاط

"العزيز"ابنَه-دمشقأميرُ-"يوسفالناصر"بعث:تاسعًا-

"هولاكو".جيشفىليكون
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لمساعدةفرقةلؤلؤ"الدين"بدرالموصلأميربعثعاشرًا:-

فىالمشاركونالمسلمونيشاركأنالمخجلومنالمغولى،الجيش

إلىالقتالفىشاركفقد،المسلمينإخوانهمحربفىالمغولجيش

وإصغيركرسىأجلمنشىءكلباعواعراقيونالمغولجانب

.إمارة

تجاهَفارسمنالزحففىوشَرَعَالمغولى،الجيشواكتمل

الحاسمةالمعركةخطةوضعفى"هولاكو"وبدأ،العرا!تىإلىالغرب

العباسية.الخلافةحاضرةبغدادلفتح

الإسماعيليةالطائفةعلىيقضى"هولاكو"

فىتتمركزالتى،الشيعيةالإسماعيليةطائفةأن"هولاكو"وجد

الجيشعلخطورةتمثل،العراقوشرقفارسبغربالجبال

القتالية،بالكفاءةلهامشهودٌالإسماعيليةفطائفةالمغولى،

المغول!كانوقدبالعهود..تلتزملاطائفةوهى،القويةوبالحصون

الخلافةمعشديدخلافعلىكانتالإسماعيليةأنجيدًايعلمون

لتعزفهمالمغولمعالمراسلةتتبادلكانتأنهارغم-وأنها،العباسية

سنةفىمقتلهقبل"خوارزمشاهبنمنكبرتىالدين"جلالبأحوال

..القوةلأصحابيتزلفونالذينالمنافقينمنأيضَافهم-أم32!

،الإطلاقعلفيهميثقوالمالمغولفإن،الاعتبارات0هذكلومع

جيوشهمتتحركأنقبلعليهمالقضاءعلحرصواولذلك

المغولبينكانقديمثأرإلىإضافةهذا.العراقصوب

خان""جنكيزأبناءمنابنَاالإسماعيليةقتلتفقدوا!مماعيلية،
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منذ،فارسعلىخان""جنكيزحملةأياموذلك"،"جغتاىاسمه

ابنيخصلأنهالثأرهذاالمغوليَنْسَولمسنة،ثلاثينمنأكثر

نأكماالدنيا،فىشأنلهامملكةمنهمجعلوالذىالأكبر،زعيمهم

منالثأرويعتبرونخان"،"جنكيزعائلةنفسمنالمغولحكام

كانؤاالمغوليةالجيوشإنحتى،بحتةشخصيةمسألةالإسماعيلية

لزيادةوذلك،القتيل"جغتاى"ابنةحربهمفىمعهميصحبون

دفعهذاكللأبيها.بالثأرينفسهاتقومولكى،القتالفىحماستهم

وصدرتخهائئا..الإسماعيليةمنالتخلصعلالعزمإلىالمغول

الوجود.منالطائفةهذهبإبادةبمنغوليا"قورم"قرهمنالأوامر

ألموعيلية،ئلةطلاقبومعاقلحصمنخصولمغونهمليةعلىألجيواال!وبحركت

المنيع،الحصنتطويقتمحتىأيامإلاهىوما،فارسغرب!

هذهخورشاه"الدين"ركنالإسماعيليةزعيمشاهدولَمَّا

وقَبِلَ"هولاكو"،يقابلأنطلب،تحمىلاالتىالأعداد

صغيرةمحطةإلاليستفالإسماعيلية؟الوقتليختصر"هولاكو"

"خورشاهالدين"ركنَ"هولاكو"والتقى.بغداد.إلىالوصولقبل

القلغةوتسليمه"هولاكو"دالكاملخضوعهأعلنالذى

،القتالعلىوأَصَرَّالتسليمرفضالقلعةقائدولكن،الحصينة

القلعةالمغولففتح"،خورشاهالدين"ركنقائدهأمربذلكعاصيًا

الدين"ركنوطلبفيها،منكلوذبحوا،بأيامذلكبعدعنوةً

معهليتفاوض"خان"منكوإلىيرسلهأن"هولاكو"من"خورشاه
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الوعود،بعضمقابلفىالإسماعيليةقلاعكلتسليمفىشخصيًّا

مغولية،بفرقةمحاطًاخان""منكوإلىفعلًا"هولاكو"أرسلهوقد

"إن:فقالجذًا،واستحقرهيقابلهأنرفضخان""منكوولكن

الرحلةهذهفىالجيدةالمغوليةالخيولبإرهاقأخطأقدهولاكو

"ركنبإعادةجنودهأمرثم"،الهزيلةالسفارةهذهأجلمنالطويلة

الدين"ركنقُتلالطريقوفى،فارسإلىخورشاه"الدين

كانتهـانا!..اغامضةظروفافى1-يقولونكما-خورشاه"

أومىقد"خان"منكوأنالواضحفمن،بغامضةليستالظروف

بالغدر.البلاطيُتهملألَّاالمغولىالبلاطخارجولكن،بقتله

فىبخدعة"هولاكو"قامخورشاه"،الدين"ركنقتلوبعد

معهمللاتفاقاستعدادعلأنهلهمأظهرفقد،الإسماعيليةمناطق

نأالإسماعيليةقوادمنوطلببغداد،لدخولسوئاالتعاونعلى

المغوليقومحتىمكانكلمنالإسماعيليةباستدعاءيقوموا

الإحصاءهذاضوءوعلى،الإسماعيليةلأعدادإحصاءبعملية

يضخمأنيخشى-يزعمكما-"هولاكو"فإن،الاتفاقسيكون

بدأالحيلةوبهذهأكبر،مكاسبعلىللحصولأنفسهمالإسماعيلية

العراقمنرجالهمجاءحتىأعوانهمكلجمعفىالإسماعيلية

"هولاكو"ارتكبالكبير،العددهذااجتمعوعندما،والشام

ولم،منهميدهتحتوقعمنكلَّوقَتَل،الجبينلهايَنْدَىمذبحة

ابنة-"خاتون"سالقانإلىالرجالمنمجموعةيأخذأنيَنْسَ

أبيهابثأرأخذَابيدهالتقتلهم-خان""جنكيزوحفيدة"جغتاى"

ذلك.قبلالإسماعيليةيدعلىالمقتول"جغتاى"
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المنطقةهذهفىالإسماعيليةالطائفةعلىالمبرمالقضاءتموهكذا

وأالشامفىيعيشكانمَنإلامنهميَنْجُولم،أم462سنةبأكملها

.العراق

الجيوشوبدأت.بغداد.إلىمفتوحَاآمنَاالطريقأصبحوبذلك

الخلافة،عاصمةاتجاهفىبنظامتزحففارسفىالرابضةالمغولية

الإسلاميةالعاصمةعمرفىالمتبقيةاللحظاتأنللجميعووَضَحَ

للغاية.قليلةأصبحت

إيران)فىالفارسية"اهمدان1بمدينةالمغولىالحربمجلسوعُقد

ثلاثةإلىجيشهيقسمأنالمجلسهذافىإهولاكو"وقررحاليًّا(

:أقسام

"باتو"سيرسلهاالتىالإمداداتمنويتكون:الأولالجيش-

منالمساعدةالفِرَقبهستلحقإذ،المغولية"الذهبيةالقبيلة11زعيم

الجبالسيخترقالجيشمنالقسموهذاوالكرج،أرمينيامملكتى

بمدينةومرورًامبالضرةبغدادصوبفارسغربفىالواقعة

الجهةمنبغدادحصارالجيشهذامهمةوستكونشاه،كرمان

الشرقية.

وسوف،المغوللجيشالأيسرالجناحوهوالئانى:الجيش-

الجيشهذاوسيتحرك"هولاكو"،قوادأفضل"كتبغا"يقوده

.الأولالجيشمنالجنوبإلىولكنأيضَا،بغداداتجاهفىبمفرده

نإ-الإسلاميةالمخابراتتكشفهلاحتىالجيشيْنفصلتموقد
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هذاالمغولى،للجيشالصحيحالعددتُقَذَرأنفتستطيع-وُجدت

الجنود،منالهائلةالأعداد0هذتستوعبلاالطرقأنإلىإضافة

،العراقسهولاختراقمهمةلهستكونالجيشهذاأنعنفضلًا

جهتهامنوحصارها،الجنوبجهةمنبغدادإلىوالتوجه

نأإلاكيلومزا،045تبلغالمسافةأنومع..الشرقيةالجنوبية

استطاعبحيثالكافىالحذرمنعاليةدرجةعلىكان"هولاكو"

العباسيونيكتشففلم،العباسيينعيونعنالجيشهذايخفىأن

بغداد.منمعدودةكيلومتراتبُعْدعلىوهولاإالجيشَ

علىالرابضالمغولىالجيشهوفكان:الثالثالجيشأما-

بفتحمكلفًاكانوالذىالاَن(،تركياشمال)فىالأناضولأطراف

الكبيرالمغولىالزعيمالجيشهذارأسوعلذلك،قبلأوروبا

فىالشماليةالمناطقهذهمنيأتىأنالجيشهذاعلىوكان"بيجو"،

حولهايلتفثمشمالها،منبغداديصلحتىالجنوباتجاه

"هولاكو"بينبغدادتنحصروبذلك،الغربجهةمنليحاصرها

حتى،الغربمنو"بيجو"،الشرقىالجنوبمنو"كتبغا"شرقَا،

وقد"هولاكو"..جيشفيهيأتىالذىالوقتنفسفىبغداديأتوا

دقةعلىدلالةًبغداد؟إلىالمناسبالتوقيتفى"بيجو"وصل

باغتولقدالكبير.الجيشبهذاالتحركفىومهارتهحساباته

غربشمالفقطكيلومترًاخمسينبُغدعلالعباسيةالخلافة"بيجو"

الساحةعنالإسلاميةالمخابراتغيابفهى،الكارثةأمابغداد.

درايةولالهعلملاكانالعباسىالجيشأنالواضحومنتمامًا،

فنونها!أوالحروببإدارة
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منجرتقدكبرىخيانةهناكأنفهى،الأعظمالمصيبةأما

مهدتالخيانةهذه..المسلمينوالموصلالأناضولأمراءقِبَل

فمضى،المقاومةمننوعأىَّتُبْدِولم،المغولجيشأمامالطريق

فىيرتكبلموبالطبع،نزهةفىوكأنههدوءفىالمغولىالجيش

الناسورضىبغداد،فىالخلافةأنظاريلفتلاكىمذابحطريقه

بعدمنهمينتقملاكىعليهيدلواأنوخافواشَزَه،بتجنُبمنه

ذلك.

أرسلانو"قلج"الثانى"كيكاوسمنالكبرىالخيانةكانت

أميرلؤلؤ"الدين"بدرخيانةجانبإلى..الأناضولأمراء"الرابع

،المغولمهمةبتسهيليكتفِلملؤلؤ"الدين"بدرف..الموصل

معأرسلبلوالعبور،للانتقالأراضيهباستخداملهموبالسماح

من"العراقاتحرير1عمليةعلىتساعدهممساعدةفرقةالمغول

العباسية!الخلافةحكم

وهوالخيانةهذهارتكبقدلؤلؤ"الدين"بدرأنالمخجلومن

الخيانةهذهبعدالموتبهلحقوقدعامًا،ثمانينالعمرمنيناهز

!معدودةبأشهر
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تأسيسعلتقوم،عريضةأحلامًايمتلك"خان"هولاكوكان

-خان""منكويكونوربما،الغربفىخاصةً،واسعةإمبراطورية

يدفعهحتىبذلكإليهأوعزالذىهو-للمغولالأعظمالخاقان

رحممنالحلميُخرجحتى،الداخلمنيتأججيجعلهأو،للتحرك

والمُلْك.الجاهأجلمنأخيهعزمويُقَوِّى،الواقعأرِضإلىالخيال

علىبنجاحللقضاءالراميةخطتهفى"هولاكو"وُفقَأنوبعد

نأعلى!اصرار،حملاتهيواصلأنقرر،الإسماعيليةالطائفة

علوالاستيلاء،العباسيةالخلافةتحطيمالتاليةخطوتهتكون

حدودمشارفا!لىنفىوجنوده"هولاكو"فعسكرِبغداد،

بعث،العباسيةالخلافةعلالهجوميبدأأنوقبل،العباسيةالخلافة

تجريدإلىفيهادعاه"المسحعصم((العباسىالخليفةإلىرسالة

ليسلمهشخصيّاإليهوالحضور،الأسلحةمنبغدادحصون

الاستجابةعدممَغَبَّةمنبالتحذيراترسالتهوغَفَفَ،المدينة

تهاجمسوفالمغوليةالقواتأنيعنىهذالأن،طلبهإلىالسريعة

بالخليفةالتنكيلُسقوطهابعدَعليهسيزتبالذىالأمربغداد،

اشتملتكما.الحياةقيدعلىفيهاأحدعلالإبقاءوعدم،نفسه
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وإرسالاتتقديفلعدمللخليفةشديدتأنيبعلىلةالر

ا-الإِسماعيلية.علىالقضاءفى"هولاكو"لمعاونةالجندبعض

ببعضغَلّفَهُوإنْاللهجةشديد"المستعصم"الخليفةردوجاء

بغداد،علىالعدوانمنهدفهعنالتراجعإلىالخانفدعا،المرونة

ذلك؟الإسلاميةالخلافةعاصمةعلالاعتداءمَغَبَّةمنإياهمحذزا

وصدالخلافةعنللدفاعالاستعدادأُهْبَةعلىالخليفةجنودلأن

فيهايدعو،أخرىرسالة"هولاكو"بعثثمعنها.العدوان

يخ!الجزيةالمغوليةللإمبراطوريةالاعترافكألتبعيةإلىالخليفة

الخليفةفاعتذر.منصبهفىعليهبالإبقاءيَعِدُهُالخانوأنالييين!ية،

يطلبهاالتىالأموالبتقديموعدأنهإلاشرعًا،هذاجوازلعدم

غضبمنزادومماأتى.حيثمنيعودأنمقابل"هولاكو"

وعندماالمغولى.بالوفدبالفتكبغدادفىالناسقيام"هولاكو"،

خليفةرسالةعلىواطَّلع"،"هوحم!لاإلىالخليفةرسلوصل

أسلوبفىنهائيَّاإنذارَاتحملخيرةرسالةإليهبعث،المسلمين

الموقفلاتخاذمستشاريهالخليفةفجمع،للغايةاللهجةشديد

"ابنالشيعىالوزيرواقترح"هولاكو"،رسالةعلىللردالمناسب

إلىوالهداياوالتحفالأموالبإرسالالخليفةيقومأنالجلقمى"

علاسمهينقشوأن،إليهالاعتذارمعمعسكرهفى"هولاكو"

"هولاكو"يتراجعأل!يمكنوبهذا،الخطبةفىاسمهويذكر،العملة

وكإدبسوء،للخليفةيتعرضولابغدادمهاجمةمنموقفهعن

أيبكالدين"مجاهدالوزيرأنغير،الرأىهذايقبلأنالخليفة
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وأصر"،العلقمى"ابنالوزيرمقترحاترفضالصغير"الدوادار

اتهمبلفقط،بهذايكتفِولم"هولاكو"،ضدوالقتالالجهادعلى

علىمعهوالتاَمر"هولاكو"معبالتواطؤالعلقمى""ابنالوزيرَ

المؤيِّدموقفهعنالخليفةعَدَلَوهنا،الإسلاميةالخلافةتقويض

الصغير".الدوادار"رأىعلووافق،"العلقمى"ابنلرأى

بغداد،فتحفىبرأيهمللأخذالمنجِّمِين"هولاكو"واستدعى

فى(المذهبشيعى)وهوالطُّوسِىَّ"الدين))نَصيرَالمنخمَواستشار

ذإ،خطتههذافبارك،العباسيةالخلافةعلىوالقضاءبغدادفتح

إسقاطه.علىويعملالعباسىالخليفةيمقتكان

بغداديعاصر""هولاكو

بتسليم""المستعصمالخليفةإقناعمن"هولاكو"يئسعندما

بعضودعابغداد،صوببالتحركلجيوشهأوامرهأصدربغداد،

والموصل،إربلطريقعنالرومبلادأطرافمنالتحركإلىقواته

تمثلاتآهدوكانتالغرثججهةمنبغدادلمحاصرةوذلك

يقودهالذىبالفيلقفالتقتلى،أللحس!الأيمنالجناح

قلبيمثلالذىالجيشوهو،الشرقيةالناحيةمن"هولاكو"

الجناحفيمثل)كتبغا"يقودهالذىلفيلقاأالمغوليةالقوات

وعسكربغداد.تجاهَوخوزستانلورستانمنتوجهوقدالأيسر،

وأحكمتبغداد،منالشرقيةالناحيةفىوجيوشه"هولاكو"

،اتجاهكلمنبغدادحولضربتهالذىالحصارالمغوليةالجيوش

أربعةتضمبغدادمدينةكانتإذ،والطرقالمنافذكلوسدت
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كانوالذىالعباسى،الخليفةجيشبذلوقد.فحسبأبواب

تقدملعرقلةمحاولاتهالصغير"،الدوادارأيبكالدين"مجاهديقوده

بعينه،مكانفىالاستقرارفىينجحيجعلهلابحيثالمغولجيش

فىالكافيةالخبرةيمتلكالجيشهذايكنلم-للأسف-ولكن

منكبيرعددمنهوقُتل،جولةأولمنالهزيمةولاقَى،القتال

خلفتختفىأنإلىالمنهزمةالجيشفُلُولواضطرتالأفراد،

حصارضربأساسعلىخطته"هولاكو"بنىوقدالأسوار.

وقتأسرعفىتسقطحتىالجهاتجميعمنبغدادحولمحكَم

المسلمينالأمراءأنيعتقد"هولاكو"وكانكبير.جهددونممكن

الدعم،إليهويقدمونالعباسىالخليفةصفإلىينضمونسوف

استمالةفحاول،الخلافةعاصمةعنللدفاعبالجنديمدونهأو

إغراءاترفضواأنهمإلا،الخليفةجيشفىالعاملةالتركيةالفِرَق

نأوقبل.الموتحتىبغدادعنالدفاععليوأصروا"هولاكو"،

المنجنيقعلىالقائمينلرجالهأوْعَزَبغداد،مهاجمة"هولاكو"يبدأ

من6يومفىوذلك،رحمتهتحتالمدينةفأصبحت،المدينةبقصف

.م8521سنةفبراير

السقو!امقلخلافةاإنقاذومعاولةلخليفةا

أيدىمنالأمروانفلاتالموقفبخطورةالخليفةشعر

أصبحواالمدينةسكانوأن،ويترنحيتهاوَىمُلْكهوأن،المسلمين

مثلالصعبالمصيريواجهونسوفوأنهم،المغولرحمةتحت

لإنقاذسبيلفىيفكرفبدأوخُراسان،النهروراءمابلادسكان
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إلى0تفكيروهداه.المغولأيدىفىالسقوطمنالإسلاميةالخلافة

عاصمةتهديدعنيتراجعحتى"هولاكو"استرضاءمحاولة

لم"هولاكو"ولكنالعلقمى"،"ابنَالوزيرَإليهفأرسل،الخلافة

فاضْطُرَّبغداد،المغولهاجموأخيرًاخائبًا.ورَدَّهُاهتمامأدنىيعِرْهُ

وسلم،وولدهأهلهومعهبغدادمنللخروجالعباسىالخليفة

يومفىذللثوكانشرط،أوقيددونللمغولوعاصمتهنفسه

"خان"هولاكووعدهأنبعد،أم25!عامالأحدحكففيلر

بإلقاءالأهالىيأمرأنإلىالخليفةَ"هولاكو"ودعا.بالأمان

يَقْرُبُماإلىبغدادباستباحةالمغولقامثَمومن،فأطاع،السلاح

النيرانُطالتحتىالمدينةفىالنيرانوأشعلوايومًا،أربعينمن

"موسىالإماممشهدأحرقواكما،عليهوأتتالخليفةجامعَ

فيهاماكلوجمعوا،المكتباتواقتحمواالخلفاء،ومقابر"الكاظم

المساجدوهدموا،ماؤهاسْوَدَّحتىدجلةنهرفىبهاوألقواكتبمن

والأساساتالتحفوسلبوا،الذهبيةقبابهاعلىالاستيلاءبهدف

عددبلغحتىبغدادفىالمواطنينوقتلوابغداد،قصورفىالموجودة

أصدر،م2581عامفبرايرمن02يوموفى.شخصمليونالقتلى

الخلفاءآخر-"بالله"المستعصمالخليفةبقتلأمزا"خان"هولاكو

العباسيين.منمعهمَنوكلالأكبروابنههو-بغدادفىالعباسيين

الخلافةعلوالقضاءبغدادفتحأمرمن"هولاكو"فرغأنوبعد

صاحب"الدين"شمسإلىبغدادأمرفَوَّضَ،هناكالعباسية

وكلف،أذربيجانإلىتوجهثم"،درنوش"ابنوالوزيرالديوان
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فىفلكىمرصدببناءالطوسى"الدين"نصيرالخواجةمستشاره

.أم952سنةمراغة

الإسلاميةالدوبلاقعلىبغدادسقو!ماأثر

الإسلاميةالمدنوحكامأمراءعلسمئأثربغدادلسقوطكان

الدعمتقديمدونيحدثماعلالمتفرجموقفاتخذواالذين

علىللمحنةتعرُّضهمخشيةَوذلكبغداد؟فىللخليفةوالمساعدة

الإسلاميةالدُّوَيْلاتبينالخلافاتأنكما"هولاكو"،جيشيد

طريقإلىأمرائهابينفيماالعلاقاتووصلتأَشُدِّها،علىكانت

والطاعةالولاءيقدمأنواختار،مصيرهفىأميركلففكرمسدود،

هؤلاءبينمنوكان،العباسيةالخلافةتدميرعلى"هولاكو"وتهنئة

بالجندالدعمقدمقدوكان،الموصلأتابكلؤلؤ"الدين"بدر

قذَموكذلكبغداد،علىهجومهأثناء"هولاكو"دوالخيول

بغداد.علىهجومهفى"هولاكو"إلىالدعم"السلنهرىبكرأبو"

؟بغدادسقطتلماذا..لكن

الخلافةعلىوالقضاءبغدادسقوطإلىأدتعدةأسبابٌهناك

الشعبطبقاتبينالتنافرإلىأساسَاترجعأسبابوهى،العباسية

غيركانتالتىنفسهالعباسىالخليفةسياسةإلىثم،وفئاته

حتى،المسؤولياتعنوالتنحّىالإرادةبضعفوتتسممتوازنة

.المتنافرةالفئاتعلوقضت"هولاكو"جيوشقَدِمَتْ

144

http://www.al-maktabeh.com



العباسىالخليفةأولا:

علالترددويغلبالإرادةمسلوبَالعباسىالخليفةكان

للاضطلاعتصلحلامستأنسةشخصيةصاحبفكان،تصرفاته

ووضعهالجيشببناءيهتمولم،السياسيةالزعامةأوالجيشبقيادة

عنالدفاعفىبدورهللقياممتأهبًايكونحتىالطبيعىمكانهفى

البلدانوحكامأمراءاستنفارفىيفلحلمكما،الخلافةدار

البربريةللحملةالتصدىفى،الإسلامىالشعبأو،الإسلامية

بغداد.على"هولاكو"قادهاالتى

ال!نَّةأهلثانيًا:

رجالوكانبغداد،فىالسائدالمذهبهوال!نَىالمذهبكان

عنالمدافعينأنفسهمويَعتبرون،بالخليفةيحيطونالسُّنىالمذهب

مناللهآتاهممابكلالمغولمواجهةفىبالفعلوقفواوقدبغداد،

يدعلىللمحنةبغدادتعزُضمنمنواحدعامقبلولكنقوة،

أهلوقام،والشيعةالسُّنةأهلبينطائفيةفتنةاشتعلت،المغول

بمهاجمة-للخليفةالأكبرالابنبكر""أبورأسهموعل-السُّنة

والحكومة،الشرطةرجالالغارةفىوشارك،الشيعيةالكَرْخمنطقة

عليهم.الشيعةنفوسفىالحقدزرعمما

الشيعة:ثالثًا

مخجِلاموقفًاالعراقعلىالمغولهجوممنالشيعةموقفكان
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الدفاعهوواجبهموأن،موطنهمهوالعراقأننسواإذ،للغاية

.الغزاةضدالوطنعن

الذمةأهل:رابعًا

أحيائهمفىويَنْعَمون،حريةفىيعيشونوالنصارىاليهودكان

بلبسوء،أحدإليهميتعرضأندون،العباسيةالدولةظلالتحت

منالنقيضوعل.تفوّقهبسببالمناصبأعلىإلىبعضهمووصل

وتقرَّبوا،المغولسالَمُواحيث،المسيحيينموقفكانذلك

تأثيربفضل"هولاكو"عطفعلالحصولمنوتمكنوا،إليهم

من"هولاكو"طلبكما،المسيحية"خاتون"دوقوززوجته

حتىالكنائسإحدىإلىالمسيحيونيدخلأنالنَّسْطُورِىالبطريق

بغداد.اقتحامعندالمغولإليهميتعرضلا

بغلادسقودنقائج

وعلىالمسلمينعلىالأثربعيدةقويةصدمةبغدادلسقوطكان

جوانب:عدةفىالاثارهذهتجلتوقد.ثقافتهم

الروحىالجانبضعفأولا:

ل!

للممالكرمزَاباعتبارهاالخلافةإلىيتطلعونالمسلمونكان

كانإذ،احترامنظرةالخليفةإلىينظرونوكانواجميعًا،الإسلامية

منالكئيرفقدتقدكانتالخلافةأنرغمالأثربعيدَالدينىنفوذه

قتلنكبةجاءتولكنوالروحى،والأدبىالإدارىنفوذها

الأمر،الإسلاميةللخلافةكعاصمةبغدادمكانةلتُنْهِىَالخليفة
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بصدمةالإسلامىالعالمأنحاءسائرفىالمسلمينأصابالذى

عميقة.

السياسىالصعيدعلىثانيَا:

أنحاءلكافةالسياسىالنشاطقِبْلَةَالمغولغزوقبلبغدادكانت

بالسيادةتحتفظتزاللا-ضعفهارغم-وكانت،الإسلامىالمشرق

المسلمينلكافةبالنسبةللأذهانماثلًااسمُهافكان،السياسية

مجردأصبحتبغداد،سقطتوعندما.الإسلاميةالدولوحكام

الرُّوحىبغدادمركزوانتقل،المغوليةللإمبراطوريةتابعةمدينة

الإسلامية،المقاومةتتزعمبدأتالتىالقاهرةإلىوالسياسى

هزيمةًتُلْحِقَأنمن-بغدادسقوطمنفقطعاميْنبعد-وتمكنت

.بالمغولمُرَّةً

العلمى!علىثالثا:

العلماءقِبْلَةَوكانتوالتنوير،للحضارةهامَّامركزًابغدادكانت

ذإ؟كافةالإسلامىالعالمأرجاءمنالمعرفةوطلابوالمفكرين

بعدولكنالأَجِلَّاء.والعلماءوالمكتباتبالمدارسغنيةكانت

والفنانين،والمفكرينالعلماءاَلافعلىقُفِىَبغداد،سقوط

مكانةفتَدَنَّتْ،والمدارسالعلمودُوروالمكتباتالكتبوأُحرقت

بقيةمثلثانويةمدينةإلى،والثقافاتللمعارفحاضرةمنبغداد

.الأطرافالمتراميةالمغوليةالإمبراطوريةفىالمدن
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وأسقطبغدادوفتحبنجاحمهمته"هولاكو"استكملإنما

بلادصوبالزحفلمواصلةعُدَّتَهُيُعِدُّبدأحتى،العباسيةالخلافة

إربل،!لفتحأ-""آرقونولانعفومصر،الشام

الشامبلادوكانت.الشامبلادأبوابعلالمغولأصبحوبذلك

قوة:فىتتمثلالمغولى،الغزوقبلمتنازعةقُوَىثلاثإلىمنقسمة

الحكاموسُلْطة،المسيحيينالأرمنوقوة،والصليبيينالا

مدْنيحكمونوكانوا!البي!الذينيملصلونالمسلمين

وعلىوحِمْص.وحَمَاةوالكَرْككيفاوحصنوماردينمَيَافَارَقِين

الأيوبى"،الدين"صلاحالبطلإلىينتمونهؤلاءأن!نالرغم

نأورغم..بينهمفيماالحوارلغةكانتوالصراعالفُرْقَةلكن

لم-للأسف-أنهمإلا،مكانكلفىيدقبدأالمغولخطرناقوس

مَكْمَنوهنا،بينهمفيماالخلافاتعواقبأوالمسئوليةيقدّروا

الآخرتِلْوَمنهمالواحداصطيادمنالمغولَمَكَنَالذىالخطر

الجركسمنالمماليكيحكمهاكانفقدمصرأمامجهود.بأدنى

أوتوامابكلللمغولالتصدىالمماليكقرروقد،القَبْجَاقوأتراك

منالإسلامعنوإدفاعَا،ناحيةمنمُلْكهمعلىحفاظَاقوة؟من

.أخرىناحية
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والمنولىالأيوبيون

أم(-265-أ)252الأيوبى"يوسف"الناصرالملكأنرغم

منتُمَكَنُهُالتىالقدراتصلديهكانت-ودمشقحلبصاحب

الخلافةسقطتعندماأنهالمخجَلمنلكنْ،للمغولالتصدى

ابنهرأسهوعلىوفدَاأرسل"هولاكو"،يدعلىبغدادفىالعباسية

إنهبلالمغولى،للغازىوالطاعةءالولافروضلتقديم"العزيز"

مصرعلىالاستيلاءفىمساعدتهخان""هولاكوعلىعرض

البيتمنحكمهاانتزعواالذينالمماليكأيدىمنوانتزاعها

فارحمِنميا.الأيوبى

مراغةفىمُلْكهعاصمةمنالضخمجيشه"هولاكو"وجهز

هذاقوامبلغوقدوجؤرجيا،أرمينياأمراءمنحلفاؤهومعه

ديأرعاصمةميافارمقا!جمالفومئةالجيش

وكانالألوبى"،"الكاوو!همحمداللطالدمنوانتزعها-بكر

الغزومواجهةفىالنظير--شجاعةْأبدىقد"الكامل"

أمامهيجدفلم،بلادهالقحطضربأنبعدإلايُسَلِّمولمالمغولى،

بجثتهومَثَّلُواقِتْلَة،ش!ئَرقتلوهالمغملأنإلا،التسليمغيرسبيلًا

المسلمين.وألحكامالملوكمنوجههمفىيقفلمنعبرةَيكونحتى

ا!صوحا
التىماردينإلىميافارق!نسقوطبَعدالمغولىالجيشوتَقَدَّمَ

وكانالمغولىضانالذىالسعيد""الملكيحكمهاكان

أجلمنبقتنهقامرآلخائنابنهأنإلا،المقاومةعلىالعزمعاقدَا
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إلىالمدينةسَفَمَبلفقط،بذلكيكتفِولم"هولاكو"،إلىالتقرب

أبيه.منبدلًاالمدينةعلى"هولاكو"نَصَّبَهُولذلك"هولاكو"،

حما

"هولاكو"جيشتقذَم،وماردينميافأرقينسقوطوبعد

"،شاهالمعظَّهض"دورانالملكحلبيحكموكان،للفحلب

وتسليمالتبعيةقبولإلىفيهايدعوهبرسالة"هولاكو"إليهفبعث

وأهالىهوعليهسيعودالذىللهلاكوتجنبَاللدماء،حقنَاالمدينة

العواقب،كانتمَهْمَاالمقاومةعلأصر"شاه"تورانأنإلا،المدينة

حاكمهمجانبإلىووقفواالأسوار،خلفالمدينةسكانفتَحَصَّنَ

رأىولَمَّا.وعزمقوةمناللهآتاهممابكلالغزاةيقاومون

وكلفحولهاخندقًاحفر،عليهاستعصتقدحلبأن"هولاكو"

فىالمنيعةالمدينةسقطتوأخيرَا.بالمنجنيقسورهابرَجْمالرُّمَاةَ

دونالأرواحوأزهقوا،المذابحاْبشعفيهافارتكبوا،المغولأيدى

حلب،مدينةتدميروبعدومتاجر.قصورمنفيهاماونهبواذنب،

بينهم،الأسرىمنألفمئةيغادرهاأنقبل"هولاكو"صَحِبَ

.والشبابالنساء

ثىفَ

كانالتىدمشقعلىالدورجاءحلب،سقطتأنوبعد

بلغحتى،القواتمنالكثيرفجمع"،يوسفإالناصريحكمها

المتطوعين.منكثيرإليهوانضمألف،مئةقواتمنجمعهماتعداد

وتركواالمقاتلونانْفَضَّ"،يملرزةالمغواقتربوعندمَا

حَمَاةوأميرهو-"يوسف"الناصرالملكفروكذلك،أماكنهم

لتَلْقَىوحدَهاالمدينةوتركوا،لفلسطينغَرإلىواتجهوا-وأتباعهما
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أعقابفىللمغولالاستسلامثرمشِقسكانقررولذلكمصيرها.

وفدفاتجه،الحصونعنبالدفاعالمكلَّفينوالجنودملكهمهروب

تسليمعليه"هولاكو"!عرضونمعسكرإلىالمدينةأعيانمن

إلىوالعودةمعسكرهمغادرةإلىاضطر"هولاكو"ولكنَّ،المدينة

"منكوالخاقانأخيهموتنبأسماجمه"أعقابفىالمغوليةالعاصمة

بمواصلة-"كتبغا"وهو-قوادهأشهرمنواحدًافكلفخان"،

منالأولفىدمشقدخولمنفتمكنومصر،الشامفىفتوحاته

فىدمشقسقطتأنوبعد.مقاومةدونسحه!مابىبرما

يهيموتركوهحولهمنالناصر""الملكرجالانْفضّالمغولَ،أيدى

.الأرضفىوجههعلى

للمغولالعامةالخطةأهدافآخريمثلمصراحئلالوكان

)القوريلتاى(المغولىالإمبراطورىالبلاطمجلسفىأُقِزَتْالتى

بتنفيذها"هولاكو"وكُلِّفَ،م1512سنة"قورماقره1العاصمةفى

نجحوقد.الأعظمالمغولخاقانخان""منكؤأخيهقِبَلمت

وشرق،والعراقإيرانغربفاحتلبه،كُفَفَفيما"هولاكو"

.الإسلاممعاقلآخرمصرسوىلهيَبْقَولم،والشام،الأناضول

فلسطين،مدنعلىالإغارةفىالمغولشَرَعَ،دمشقسقوطوبعد

وبيتالخليلإلىكتائبهمفوصلتفيها،والدمارالرعبناشرين

دونتحولُأوتدفعهمقوةهناكتكنولم،وغزةوالكركجبريل

وأقوسيْنقابَمصرعلىالاستيلاءجعلالذىالأمرتحرّكهم،

أدنى.
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مصرسلطان"ثُطُز"

"محمودفهو،الخوارزميةالدولةظلفىمسلمًاأميزا"قُطُزُ"ولد

شاه(1،خوارزمبنالدين"جلالالسلطانأختابنممدود"ابن

،-
الخوارزميةالدولةانهيارعقبمبكرةسنفىوهواختطفلكنه

إلىاالأطفالمنغيرهمثلوحُمل،المغوليدعلىأم231عام

ظلوقد"قطز".اسمعليهفأُطلق،الرقيقسوقفىوبِيعَدصشق

"عزيدىْبينبهْالمطافانتهىأنإلىويُشترَىيُباععبدًاالمقطز"

بمصر.الأيوبىالبيتمماليكأمراءأحد"أيبكالدين

مبادئوتَققَّى،الكريمَالقرآنَوحَفِظَ،العربيةاللغة"قطزُ"تعلَّم

علىتَدَرَّبَ!ميموعندما،الإسلامىالفقه

وغيرهاوالرمحبالسيفالقتالوسُبُلالقتاليةوالمهاراتالفروسية

"قطز"ارتمَىفقد،ذكائهوشدةلمهارتهونظرًا.الحربفنونمن

للجيوشقائدًاثم"،أيبكالدين"عزلجندقائذاصارحتىسريعًا

"شَجَرزوجتهمعالسلطنةعرشعل"أيبكالدين"عزتربُّععقب

مصر،فىالسلطنةأمور"أيبكالدين"عزتولىوعندماالدُّرّ".

الأوضاعتكنلمولكن"أيبك"،داليمنىالذراع"قطز"أصبح

وتوالِى-المنشمرةاالمغوللتهديداتفإضافةًبالبلاد؟مستقرة

الخلافاتمنكثيريَدِبّكان،الإسلاميةالممالكعلىزحفهم

زعمِم-أَقْطَاى"الدين"فارسمصدرهاكانوالتى،الداخلية

البحرية،المماليكمنيتبعونهالذينوالجنودهو-البحريةالمماليك

مَهْمَا-السلطنةعرشعلىالتربُّععلالعزم"أقطاى"عقدفقد
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هذاولكن"،أيبكالدين"عزغريمهمنوانتزاعه-الأسابكانت

فقرر،ومؤامراتمكائدمنضدهيحاكعماغافلًايكنلمالأخير

بهذهبالاضطلاعوكَلَّفَهُ"قطز"واستدعى"،"أقطاىمنالتخلص

إعزولكنc)أقطاى"أتباعمنعددعلىالقبضألقىكما،المهمة

فسرعان"،إأقطاىغريمهمنبالخلاصطويلَايهنَأْلم"أيبكالدين

علمتعندماعليهللقضاءمؤامرةالذُرِّ""شَجَرُزَوْجُهُدبرتما

نورُ"المنصورُوتولى،بعدهمنهىقُتلتثمعليها،الزواجبنِئته

لاصغيرَاطفلًاوكان،السلطنةعرش"أيبكالمعزبنعلىُّالدين

البلاد،والاضطراباتالفوضىفعصت،الحكملأموريصلح

مصر،فىالبحريةالمماليكيثيرهاكانالتىالفتنعلعلاوةً

ثم،الحكمعلىالاستيلاءفىالأيوبيينالشامأمراءلأطماعهـاضافةَ

علىحديدمنبيدالضربوقرر"قطز"تحركعندئذِ.المغولتهديد

إخمادمنفتمكَنجميعًا،الاضطراباتعلىبل،الداخليةالثورات

كما،الشامإلىللفراراضطرهمحتىالبحريةالمماليكأمراءثورات

علىوعملمصر،غزوأرادواالذينالشامأمراءوصَدَّ،الجيشقاد

البلاد.فىونشرالأمنالاستقراردعم

المأنقمقلغروجواجالوقأعك

يكنولممصر،حدودعليترددالحربطبولصدىكان

فىيأخذالذىالجامحالخطرمواجهةعلىبقادرالصغيرالسل!ن

فكان،الأفقفىتلمعأملبوارقهناكتكنلمكماشىء،كلطريقه

سِيماولاالمغولى،الزحفلإيقافشيئًايفعلأن"قطز"الأميرعلى
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أعباءعلطِألقتالأقداروأن،الساعةرجلأنهاستشعرقدأنه

المسلمينأمراءبعضرأىأنبعد،الإسلامعنالدفاعمسئولية

عليعرضواأنحدَّالأفقوضيقالأنانيةبهمبلغتوقد

المسلمين.إخوانهممواجهةفىالمساعدة"هولاكو"

الفصرطرلقفه

المغولمنالهائلالزحفهذايواجهأنعلىقدري!لأحدٍتكنلم

وجبهة،ضعيفوإيمان،مرتعشةونفوس،العزيمةخائربجيش

توحيدمنبدلافكانشتى،وأهواء،متناقضةوآراء،متصدعة

لصدالعزموتقوية،النيةوإخلاص،الهدفعلىوالاتفاقالصف

وقدمستحيلًا.ليسلكنهصعب،والتغيير..الخطرالتخريبىهذا

فىالعظيمةفالأمانى.الوعر.الطريقسلوكعلالعزم"قطز"عقد

بعددالتغييرخطوات"قطز"وبدأ!كبيرةراسخةعزائمإلىحاجة

فىةتمثلت،الإجراءاتمن

الحكملنظامالسَّلمىالتغيير10

السبتيومفىالمصريةالديارعلسلطانًانفسه"قطز"أعلن

بيضاء،بثورةقامأنبعدأم،25وعامديسمبرمن18الموافق

وأخيهوأمهالصغيرالسلطانعلىفيهاالقبضألقىحيث

السلطنة،عرلشتوليتهعلالحاضرونواتفق،القلعةفىوحبَسهم

الكبارالأمراءبهورضى،الجيشوقائدالسلطنةنائبفهو

إعادةبدأالبلاد،بزمامأمسكأنوبعد.وفروسيتهلشجاعته
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وبدأالأَكْفاء،القادةمنفيهميثقبمندولتهأركانتشكيل

بعد.ميعادُهايَحِنْلمالتىالمرتقبةللحرباستعداداته

الخارجيةالدولةعلاقاتوإصلاحتهدئة.2

الدولة،فىالداخليةالأوضاعاستقرار"قطز"ضَمِنَأنبعد

الملوكمعالأجواءتنقيةنحوتحركله،أمرائهإخلاصإلىواطمأن

"الناصرغدرمنالقلقيساورهوكان،الشامبلادفىالأيوبيين

انتزاعإلىيسعىكانالأخيرلأن،وحلبدمشقصاحب"يوسف

منطلبأنْالخيانةبهبلغتوقد،المماليكأيدىمنمصرمُلْك

المماليكضدصراعهفىيساعدهأنبغداداحتلالهبعد"هولاكو"

الاستعدادعلىقائمةقطز"الدين"سيفجهودكانتمصر.فى

بإثارةنفسهيَشْغَللملذلكسواها،دونالمغولمعللمعركة

الذىالهدفهذاتحقيقوبينبينهتَحُولُوصراعاتمشكلات

الملكغريمهإلىخطابًاسَطَرَفقدولهذا،تحقيقهأجلمنعاش

نفسه،فىالكامنالحقديُذِيبَحتىطيبةعباراتوضَمَّنَهُ"الناصر"

نأأوالمُلْكينازعهأنفىلهنيةلاأنهالأَيْمَانبأغلظلهوأقسم

"صهانِله:رسالتهفىجاءوممامصر،بديارنائبهوأنه،يقاومه

العَسْكَرِمنَمعىَومَنْقَدِمْتُاُخْتِرْتُوإنِخَدَمْتُكَ،اخْتَرْتَنِى

سَيَّرْتُحُضورِى،تَأْمَنُلاكنتَفإنْ.عليكَالقادمِعلىلكَنجدةً

السلطانُبَثَّالخطوةوبهذه((.تختارمَنْبصحْبَةِالعساكرَلكَ

لإنجازتمامَاوتفرغ،خَصمِهِقلبفىالطمأنينةقطز"الدين"سيف

التاريخ.لهسجلهاالتىالعظيمةمهمته
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المعارضةمعالوطنيةالمصالحة.و

الأمراءمنمجموعةٌالأيوبيينكَنَفِفىبالشامتعيشكانت

الأميررأسهاعلىكانمصر،فىالحكمنظاميعارضونممنالمماليك

خصومة"قطز"السلطانوبينبينهوكانت"،البندقدارى"بيبرس

"الناصرالسلطانحمايةفىفترةالأمراءهؤلاءوعاش.شديدة

واقتربحلب،سقطتوعندما.ودمشقحلبصاحب"يوسف

ووَضَحَ"الناصر"،السلطانعلالخوفسيطر،دمشقمنالمغول

وغضبهذا""بيبرسالأميريقبلفلم،حولهمنالأمراءتخاذُل

سمعوعندمانفْس،وعِزَّةغَيْرَةفيهوكانتشديدَا،غضبًا

قَدْرمنويُهَوِّلالمغولقوةعنيتحدثالحاضرينأحدَ"بيبرسُ"

يجدولم!".المسلمينهلاكسبب"أنتقائلَا:انتقده"هولاكو"

السلطانخصمهمعالاتصالقنواتفتحإعادةمنبُذا"بيبرس"

معهومَن""بيبرصدالسلطانفاستجاب،الأمانمنهطالبًا"قطز"

-"قطز"للسلطانيكنفلممصر؟إلىبعودتهمورحبالأمراء،من

بالكفاءاتالاستعانةعنيَغْفَلَأنْ-المغوللمحاربةيستعدوهو

فعندماولذلك.وخصومهمعارضيهمنأصحابهاكانولوالحربية

استقبالة،"قطز"السلطانأحسن،القاهرةإلى"بيبرس"وصل

معاونيه،أبرزومنإليهالمقرَّبينمنوجعله،الوزارةبداروأنزله

فىالصفتوحيدسبيلفىكبيرةخطوةالعمليةهذهوكانت

فىمثلًابهذا"قطزُ"السلطانُضربوقد.المغولضدالحرب

الشخصية،والخصوماتالأهواءعلالمسلمينمصالحتغليب

ومعارضيه!خصومهبناراكتوىولوحتى
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القانونتسييد.4

الفترةهذهفىوهو-قطز"الدين"سيفالسلطانيَسَعِلم

البلادأنبدعوىالشرعيتجاوزأوالقانونَيتخطىأن-الحرجة

يحترمالذىللسلطانطيبةقدوةفأعطى،عصيبةبمرحلةتمر

عللإنفاقهاكثيرةأموالإلىاحتاجفقدبالغًا؟احترامًاالقانون

لهذ0يكفىماالبلادبخزينةيكنولم،الحربيةالاستعدادات

مصر،سكانعلجديدةضرائبيفرضأنفأراد،الاحتياجات

والفقهاء،العلماءمنشديدةمعارضةلقيتالمحاولةهذهلكن

لمْ"إذَا:للسلطانيقول"السلامعبدبن"العزالفقيهالشيخووقف

الزينةِ،منَونحوَهُالذهبَوأنفقتمُالمالِ،بيتِفى2شىيَبْقَ

للجندىِّبَبْقَولمْ،الحربآلاتِسِوَىالملابسِفىالعامةَوساوَيْتُمُ

دَفْعِفىالناسِأموالِمنْشىءٍأَخْذُساغَيَرْكَبُها،التىفَرَسُهُإلا

دَفْعُهُكافةَالناسِعلىوَجَبَالعدوُّ،دَهَمَإذَاأنهُإلاالأعداءِ..

الفقهاء،لرأىقطز"الدين"سيفوامتثلوأَنْفُسِهِمْ".بأموالِهِمْ

هوأحضرأنبعدإلاالمصريينمنالأموالجمعفىيَشْرَعْفلم

"جمزالشيخيدىِبينوالأموالالحُلِىِّمنعندهمماوالأمراء

البناءتماسكفىخطوةهذهوكانت."السلامعبدبنالدين

نأالجميعشعرحيث،المغولمعصراعهافىللأمةالداخل

ينفقونوأنهمجميعَا،كاهلهمعلىتقعالوطنعنالدفاعمسئولية

لرَدْعالمتأهِّبالجيشلإعداد-تمييزدون-أموالمنلديهمما

العدو.
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المعركةقبول.5

للمعركةالاستعدادفىمشغولًا"قطز"السلطانكانوبينما

يحملونالمغولرسلالقاهرةإلىوصل،الداخليةالجبهةوترميم

"إئافيها:جاءومماوالوعيد،بالتهديدومغلفةالعباراتفَطةَرسالة

نيِحَلَّمَنْعلىوسَلَّطَناسُخْطِهِ،منْخَلَقَناأرضِهِ،فىاللهِجُنْدُ

فاتَّعِظُوامُزْدَجَر،عَزْمِنَاوعنْمُعْتبر،الأَمْصَارِبجميعِفلَكُمْغَيْظُهُ،

عليكُمُويعودَالغِطَا،يَنْكَشِفَأنْقبلَأَمْرَكُمْالَيْنَاوسَلِّمُوابغَيْرِكُمْ،

فَتَحْنَاشَكَى،لِمَنْنَرِقُّولابَكَى،مَنْنرحمُمافنحنُالخَطَا،

وعَلَيْناباالَرَب،فعليكمْالفَسَاد،منَالأرضَوطَهَّرْنَاالبِلَاد،

ترَىذلكَوأىُّتحميكُمْ،بلا؟وأىُّتُؤْوِيكُمْ،أرضٍفأىُّالطلَب،

أَيْدِينَامِنْولاخَلَاص،سُيُوفِنَامنْلَكُمْفماوالثَّرَى؟الماءُولنا

خَوَارِق،ورِمَاحُناصَوَاعِق،وسُيُوفُناسَوَابِق،فخُيُولُنامَنَاص،

فالحُصُونُ،كالرِّمَالوعَدَدُنا،كالجِبَالوقلوبُنا،لَوَاحِقوسِهَامنَا

يُسْمَع،لاعَلَيْنَاودُعَاكُمْتَنْفَع،لالقِتَالِناوالجيوشُتَمْنَع،لالَدَيْنَا

الأَيْمَان،وخُنْتُمُالسَّلَام،رَدِّعنْوتَعَاظَمْتُمْالحَرَام،أَكَلْتُمُلأنكمْ

عقد،الداهمالخطرهذاوأماموالعِصْيَان".العُقُوقُفِيكُمُوفَشَا

المماليك؟قادةضمالعسكريةللقيادةمجلسًا"قطز"السلطان

"هولاكو"،رسالةعلىللردالمناسبةالإجراءاتبشأنللتشاور

،المغولمحاربةبشأنمختلفةاتجاهاتوجودعنالاجتماعوكشف

وهى:
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آخر.قُطْرإلىمصرمنالانسحاب-

دخولعندمصرعنوالدفاع،المغوللمقابلةالخروجعدم-

الإقليمية.حدودهاالمغولىالجيش

عنالدفاعأناعتبارعلى،المغوللمواجهةبالخروجالمبادرة-

بوصفهابالذاتفلسطينفىأىخارجها؟منإلايكونلامصر

.الشرقفىالوحيدةوبوابتهامصرمفتاح

معهويقفالأخير،الرأىإلىيميل"قطز"السلطانوكان

علىالجميعواتفق،الرأىهذافتَغَلَّبَ"بيبرس"،مساندًاالأمير

السلطانأمر،الاجتماعمنالانتهاءوبعد.المعركةقبولقرار

وأبقى،إليه"هولاكو"رسالةحملواالذينالرسلبإعدام"قطز"

جانبمنالتصرفهذاوكان!مماليكهمنجعلهمنهمواحدًا

مصرأقاليموسائرالقاهرةفىنُودِىَحيث،حربإعلانَالسلطان

.الإسلامونصرةاللهسبيلفىالجهادإلمأبالخروج

للمواجهةالعامةالتعبثة6.

إثروقادتَهامصرسكانَوالرعبالخوفمنحالةٌعمت

الشرقفىالإسلاميةللجيوشالمغولاكتساحأنباءوصول

إلىالمغولوَيْلَاتمنالفارِّينونزوحوالشامَ،العراقَواحتلالها

بَأْسِهم،وشدةالمغولعنالحديثفىيُهَوِّلُونَهؤلاءوكانمصر،

مافأصبح،الغزاةهؤلاءبهاقامالتىالمذابحوصففىبالغواوربما

منطق!ولاعقليقبلهالاالتىبالأساطيرأشبهأقوالمنيرددونه

وكان،المصرىالشعبوجدانفىالشديدالفزعصَبَّذلككل

152

http://www.al-maktabeh.com



الناسمعنوياتمنويرفعيزيلهانعِبْءُالسلطانعاتقعليقع

جانبوإلى.واليأسالخوفتعرفلاجديدةروحًافيهمويغرس

القادةكباربعضنفوسإلىالوَهَنمنحالةتسربتذلك،

الجنودمنالاَلافعشراتهؤلاءلأوامريخضعوكان،أنفسهم

خانعةالأمةفتصبح،الضعفهذافيهميترسخأنيُخْشَىالذين

المعنويةالروحتقويةسبيلوفى.قتالدونلأعدائهاوتستسلم

الإجراءاثبعضتنفيذعلى"قطز"أقدم،للقتالالجنودوتعبئة

معظممواقففىتمثلتالتىالافهزاميةالروحمقاومةمثل،الهامة

عامٍيوليومن24فىعُقدالذىالحربمجلسحضرواالذينالقادة

°126r.حركةاليومذلكمساءفىالمغولرسلَإعدامُهُوكان

المتردِّفىين،القادةعلىالطريقوقَطْعالداخليةالجبهةلتقويةبارعةً

هذاأظهرإذ،مواجهتهمنبدلاواقعأمرأماموضعهمحيث

الوطن.لإنقاذالعسكرىالحلعلالقيادةعزمَالأمرُ

ذلكومن،المعنويةالروحرفعفىأثرهاالحماسيةللخطبوكان

معه:الرحيلعنوامتنعواالخروجَاَجمدوُاالذينللأمراء"قطز"قول

للغَزَاةِوأنتمالمالِبيتِمنْتأكلونَزمانلكمالمسلمينَ،أمراءَ"يا

لَمْومَنْبصُحْبَتِى،الجهادَاختارَفِيمَنِمُتَوَخهٌوأناكارِهُونَ،

وخطيئةُعليهِ،مُطَّلِعٌاللهَفإنَّبيتِهِ،إلىيَرْجِعْذلكَيَخْتَرْ

."!المتأخِّرينَرِقَابِفىالمسلمينَحَرِيمِ

لقتالللخروجالمؤثدينبالأمراءأحيانًايلتقى"قطز"وكان

حتى،المترددينبالأمراءالعامالاجتماعخطةمعهمفيدبر،المغول
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والحماسالتأييدكان،القتالأمرفىإليهموتحدثالاجتماععُقدإذا

هؤلاءعلللضغطأدبيًّاسلاحًاأنصارهقِبَلمنللخروج

المعركة.لصفوكَسْبهمالمترددين

فىويصيحليلًاعسكرهمنيخرجكان،أخرىأحيانوفى

اليومجاءحتىبنفسى"،المغولَأَلْقَىخارج"أناقائلًا:الأمراء

بأهلوقعبماوذَكَّرَهم،المغولقتالعلوحَضهمفيهجمعهمالذى

ذلك،تكرارمنفخَوَّفَهموالحَرْق،والسَّبْىالقتلمنالأقاليم

والمسلمين،الإسلامونَصْرالمغولمنالشاماستنقاذعلىوحَثَّهم

النصرةعلىوعزموابالبكاء،فضَخوا،اللهعقوبةَوحذرهم

.والقتال

العامةالتعبئةأهميةإلىفَطَنَبل،بذلك"قطز"يكتفِولم

الناسلدعوةالبلادأنحاءيطوفوندعاةًفأرسلكله،للشعب

لجأالتىالإجراءاتلهذهالطبيعيةوالنتيجةالجهاد.إلىللخروج

بالأمةأحاطالذىالمأزقمنالخروجفىنجحأنْ"قطز"إليها

بأنيؤمنونوجعلتهمبالناسحلتالتىالخُنُوعرُوحوحطم

قبل"قطز"أداهالذىالدوريبرزهناومنتقهر.لاقوةالمغول

إلايكنلمبالمعركةفالفوزفيها؟دورهمنأعظموهو،المعركة

دلالةذاتأعمالمنبهوقامجهدمنبذلهلماطبيعيًّاحصادًا

فيها،والانتصارالمعركةدخولعلوالإصرارالعزمعلواضحة

الأزماتحلولعندوالإصلاحالتغييرأساستحملدلالتهوإن

بطولةًيكنلم"جالوت"عينفىنصرمنتحققوما.الصعبة

164

http://www.al-maktabeh.com



بطولةًأيضًاكانوإنمافحَسْب،قطز"الدين"سيفمصرلسلطان

بها،للتدريسوالمتصدِّرِينومُفْتِيهاوعلمائهاوأجنادهامصرلأمراء

الذينالدولةعمادفهم؟والتجارةوالصناعةالزراعةأهلوكذلك

والتكافل.التساندرُوحوبَثُواالجيوشجهزوا

مواقف:ثلاثةفىالعظيمةالبطولةهذهوظهرت

إلىالنُزُوععلىالتغلبفىفيهالبطولةتمثلت:الأولالموقف-

الصف.ووحدةالكلمةجَمْععلىوالعمل،التَفَزُق

قرار..العظيمالقرارفىفيهالبطولةتمثلت:الثانىوالموقف-

.الغزاةمواجهةإلىالخروج

مَنمواجهةفىالجَرْأَةمعنىيحملأنهالقرارهذاوأهمية

علعزمأىوتحطيمالرعبنشرعلىغزوهمفىأيعتمدون

-يستسلمونكانواالأسرىأنإرهابهممنبلغحتى،المقاومة

البقاءلأن،الحكمةمعنىيحملأنهكماواحد!..-لمغولىٍّكثيروهم

الكلمةتفرقةإلىيؤدىأنشأنهمنكانلقدومهمانتظارًامصرفى

بالاَمالوالتعلقالتخاذلرُوحنشروإلى،اجتمعتأنبعد

البذلعنالناسَتغنىالتىالمعجزاتحدوثرجاءَالكاذبة

والتضحية.

جرىالذىالقتالفىفيهالبطولةتمثلت:الثالثوالموقف-

النصربإحرازانتهتالتىالمعركةتلك"..جالوتاعين1بمعركة

"قطز".السلطانيدعلىالعظيم
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بالوتكينمعرثة
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وأعاجلأإنْستقعبدلاالتىللحربيستعدفريقكلبدأ

وقد،والعَتَادبالعَدَدللحربيستعدالمصرىالجيشفبدأآجلأ،

أبناءمنغالبيتهمكانفرد،ألف012المصرىالجيشقوامبلغ

بعضمناَخرجزءالمتطوع!!لَتثمكَّلَالمصرىالشعب

الذينبعضوكذلك،المغولأماممنالفارِّينالخوارزميين

وكانمصر.إلىولجئوا"يوسف"الناصرالسلطانعنتخلوا

هوالوقتذلكفى(العام)القائدالمصرىالجيشأتابك

أفرادًاضمفقدالمغولىالجيمشأماالصغير".أقطاىالدين"فارس

وعربوجورجيين(الصغرىأرمينية)بمملكةقليقيةمن

وسوريين.

منوالموافقشروقفالجمعةقبلالمعركةوبدأت

المعركةهذهفىالمصرىالجيشمهمةوكانت،م0612سنةسبتمبر

لمالمغولىالجيشلأن؟النفسيةالناحيةمنوخاصةللعا؟صعبة

المصرىالجيشهزيمةهـانقبل،منمعركةفىهُزمأنلهيسبق

الشرقكلعلىويسيطرونمصرسيدخلونالمغولأنتعنى

السماوية!والدياناتالعربيةالثقافةتختفىوبهذا،الأوسط
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،القتالبدءفىهذاوظهروالجنود،الامراءعلىالقلقسيطر

والأمير"قطز"السلطانفىالممثَّلةالمصرىالجيشقيادةولكن

مننوعإدخالهدفها،رائعةخطةتبنتالبندقدارى""بيبرس

منالمصرىالجيشيتمكنحتىالمغولىالجيشقيادةعلىالخداع

التالى:النحوعلىخطتهالمصرىالجيشبنىوقد.عليهالانقضاض

حتىالمغولىالجيشليناورالفرسانبطلائعلتقدف"بيبرس"ان

الذى"قطز"السلطانيقودهكبيركمينفىبهمالإيقاعمنيتمكن

يفطنولم.القريبةالتلالفىالجيشوجحافلهويختبئكان

قريبًاكانالمصرىالجيشأنإلى-المغولىالجيشقائد-"كتبغا"

يقودهاكانالتىالمصريينطلائعشاهدفعندماولذلك،منهجذًا

،المصرىالجيشكلهو""بيبرسإمرةتحتماأناعتقد"،"بيبرس

يحسمهاحتىالمعركةأرضفىجيشهبكلوألقىفيه،طمعولذلك

وناوَرَهالمغولىبالجيش-الفَذُّكللقائدُ""بيبرسفاشتبكسريعَا،

منظمتكتيكىانسحابعمليةفىبقواتهتقهقرالنهايةوفى،ببراعة

وهنا،عليهالقضاءأملعلالمغولىالجيشفتبعه،التلالاتجاهفى

أنفسهمالمغولفوجد"قطز"،بقيادةالرئيسىالمصرىالجيشخر!ج

فقدالمصريونأماالحصار.تحتوأصبحواالكمينفىوقعواوقد

وقدوالأبعاد.الزواياكلمنجيدةدراسةالمنطقةبدراسةقاموا

المعركةتطوراتالهمذانى"الدين"رشيدالمغولمؤرخوصف

المصريين،علوحملواالسهاممنوابلًاالمغولأطلق:بقوله

إلىالمغولدفعالذىالأمر،جنودهوتقهقر"بيبرس"فتراجع

مَكْمَنمناقتربواعندماولكن..القتلىمنالكثيروسقط،التقدم
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جمهاجمهمبالجيش"قطز"السلطانعليهمخرج،المصرىالجيش

جهاتثلاثمنفهاجمهم،عنهمانشقتالأرضوكأنمابضراوة

قتالَاوِقاتلوهمالمغولجنودعلىالمصريونوهجم،مباغتةبصورة

مقاومةخرَّتْحتىالنهار،منتصفحتىالفجرمنمستميتًا

تعرضَتْأنْصحيحالأمر.آخرالهزيمةبهولحقت،المغولجيش

وكاسح،ع!نيفهجومإلىالمعركةبدايةفىالمصرىالجيشميسرة

خوذتهفخلعالنظير،منقطعةبصلابةصمد"قطز"السلطانولكن

بالعواقب.مُبَالِغيرَالأرضعلىبهاوألقى

،المصرىالجيشعليهاظهرالتىوالبسالةالقتالشدةومن

كانحينعل"،ابيسان1اتجاهفىالفرارإلىالمغولىالجي!شاضْطُزَ

تنظيمإعادةفىالمغولنجحوقد.يتعقبهخلفهمنالمصرىالجيش

إلىأخرىمرةوعادوافلولهمجمعواأنبعدأخرىمرةجيشهم

ولكن،المصرىالجيشمعأخرىمرةفاشتبكوا،القتالميدان

فىالمغولففر،المبينالنصروتحقيققهرهممنالإسلامجنودتمكَن

سوريا.اتجاه

المغولىالجيشقائد"كتبغا"أسْرفىالمصريونالجنودنججحوقد

ظلالأصفىوقعأنوبعدالأسْر،فىوقعحتىيقاتلظلالذى

منينتقمسوفوجيشه"هولاكو"إنقائلًا:المصريينيتوعد

يتعاملونلاالمغولإن:بقوله"قطز"السلطانعليهفرَذَ،المصريين

وأمر.والشهامةبالمروءةوليسوالخديعةبالمكرإلاالحروبفى

نُفذكما،القاهرةإلىوأُرسلرأسهفقُطعفيه،الإعدامحكمبتنفيذ
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لجيشانضموالذىالعزيز"،الملكبن"السعيدفىأيضًاالإعدام

ملك"موسىو"الأشرفهو،المصريينضدوحاربالمغول

المغولىالجيشجنودبقاياأما.الشامأبناءمنوغيرهماحِمْص

اتجاهفىالأدبارووَلَّوُاالزراعيةالأراضىفىاختفوافقدالمهزوم

منه،تمكنوامَنكلَّوقتلواعليهمخرجواالناسعامةلكنَّسوريا،

معالمتحالفونالسوريونوالنواب"الحافظىالدين«)زينهربكما

.المغول

عنالأهالىعبَّر،دمشق"قطز"السلطاندخلوعندما!

معتحالَفَمَنكلوقتْلالمغولقبضةمنبتحريرهمارتياحهم

فرقةبقيادة"بيبرسَ""قطزُ"السلطانُكلفوقد.دمشقفىالمغول

كماحِمْص،فىالهاربةالمغولفُلُولعلىللقضاءالمصرىالجيشمن

لتدعيم"هولاكو"أرسلهالذىالعسكرىالمَدَدتبديدفىنجح

الممتدةالبقعةتطهيرفىنجحوبذلك،المصرىالجيشضدجيوشه

.المغولمنالفراتنهرحدودإلىمصرحدودمين

فىتوسعاتهمعلىقضتإذ،للمغولتاريخيةهزيمةكانتلقد

أبناءأيدىعلتكونأنالأقداروكتبتالأبد،إلىالأوسطالشرق

وبقيةدمشقمنالمغولهربأنْالنصرهذاشأنمنوكانمصر.

دمشق"قطز"السلطانودخل،الفراتنهروراءماإلىالشامبلاد

تمكنقليلةأسابيعغضونوفىبقلعتها،وأقامرمضانشهرآخرفى

مساجدفىالخطبةلهفأقيمت،الشامبلادسائرعلىالسيطرةمن

،الشامبلادأعالىفىالفراتومدنحلبحتىالكبرىالمدن

البلاد.ربوعإلىوالاستقرارالأمنإعادةمنوتمكَن
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العودةقررنصر،منحققهمابعد"قطز"السلطانفإنوبعدُ..

فىالسلطانموكبوبدأ،أم026عامأكتوبرمن4فىمصرإلى

بلدةإلى"قطز"السلطانوصلوعندما.المصريةالديارإلىالتحرك

خَوَاصِّه،بعضمعبهابقىبمصر،الشرقيةأرضمنالقُصَيْر"11

للسلطانوضُربت،الصالحيةإلىالجيشبقيةرحلحينعلى

النصر،فىشركاؤهنَفَّذَهالقتلهمؤامرةدُبرتوهناك..خيمته

كماالسوء،لهويُضْمِرللسلطانيتنكربدأقد""بيبرسالأميروكان

ووجد،السلطانقتلعلفعَزَمَ،قلبهفىالحقدنارَزملاؤهأشعل

حرسهعنالسلطانابتعادفرصةفانتهزواومؤازَرَة،عونَامنهم

معهيَبْقَلمحتىوتتبعوه-صيدهيريدأرنبَامتعقِّئا-ورجاله

منامرأةًالسلطانمنليطلب"بيبرس"تقدموعندئذٍ،غيرهم

أنْإلا"بيبرس"منكانفماطلب،ماإلىفأجابه،المغولسَبْى

تلكوكانت،فضلهشاكرًاالسلطانيدلتقبيلبالتقذُمتَظَاهَرَ

إليهيدهيمد"قطز"السلطانيَكَدفلمالأمراء،وبينبينهإشارة

وفى،الحركةوبينبينهليَحُولبشدة"بيبرس"عليهاقبضحتى

حتىبسيوفهمالأمراءبقيةعليههَوَىالمشئومةاللحظةتلك

ا!اجالوتاعين1بطلحياةبذلكفانتهت،عليهأجهزوا

"بيبرس"الأميردفعتأسبابعدةهناكأنالمؤرخونويذكر

""بيبرسإن:فيقولونالشنعاء،الفَعْلَةهذهارتكابإلىوزملاءَهُ

فأَضْمَرَ،يوافقفلمحلب،نيابةيُوَلِّيهأن"قطز"السلطانمنطلب

لهمالسلطانوعيدأنإلىبعضهمويذهب.نفسهفىذلك

كان-السلطةفىأقدامهوثبَّتالنصرحققأنبعد-وتهديدهم
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نأقبلمنهالتخلصعلىوعزمهملهالسوءإضمارهمفىسببًا

لقىقدالسلطانفإن،الأسبابكانتماوأ3لا.منهمهويتخلص

كانهـاذاالنصر..أكاليلرأسهفوقيحملوهووقُتلغدرًا،حتفه

شخصٌ"بيبرس"أنيعنىلاهذافإن"قطز"،قتلقد"بيبرس"

"قطزُ"قتلأنسبقوقد!..القوةلعبةلكنهابطبعه..غادرٌ

الشامباديةإلى""بيبرسهروبوكان".."بيبرسأستاذَ""أقطاىَ

للمماليكالعامالقائدبقتلقامأنبعد"قطز"صديقهبطشمن

الدُّرّ"،"شَجَرالسلطانةمنبأمرأقطاى"الدين"فارسالبحرية

نور"علىدالأمرووَطَدَأيضاالدر""شجرب"قطز"بَطَشكما

بَقِىَثم،للحكممؤهَّلغيرَحَدَثاكانالذى"أيبكالمعزبنالدين

المغولوصلحتى"الديننور"علىوجودفىبالفعليحكم"قطز"

..القومأكابرومعه""المستعصمالعباسىالخليفةوقتلواالعراقإلى

إيذاءدون-فأطاح،بالحكمالاستقلالفىقطز""المظفرفكروهنا

بأمرالمنابرعلمنالفقهاءلهونادى"،الديننور"علىب-

قطز"،المُظَفَّر"السلطانهوفأصبح"علىّ"،عَزْلبعدالسلطنة

شبيهًااسمًايحملوالذىله،وزيزاأقطاى"الدين"سيفَواتخذ

منذئد"قطز"وأخذ.قبلمنقتلهالذىالبحريةالمماليكقائدباسم

يَقتللمأنهأيضًايعكسالذى)الأمرالمغوللحربالإعدادفى

التوقيت-نفسفىالفكرةهذهشاركهحينعلمجرمًا(،لكونه

فىويدُّهُبالجيشوزميلُهُالقديمُصديقُهُ-اَخرمكانمنولكن

كانالذىالبندقدارى"بيبرسالدين"ركنالبحريةالمماليكقوات
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"سيفومنهم،أتباعهمنمئاتبضعمعالشامببيداءيتحصن

الصليبيينلإماراتالقلقيسببكانالذىالأمر"،قلاوونالدين

علىبقواته""بيبرسيُغِيرحين-كثيرةأحيانفىالمغولوكذلك-

الواقعينالمسلمينمنإخوانهبذلكمساعدًا،وعتادهممخازنهم

قوةتعزيزفىدورلهكانوقدالحصار.أوالاحتلالوطأةتحت

حتىالمغولحاصرهاالتىاميافارقين"1إمارةوصموداحتمال

طلبوهناالحصار.منس!نواتثلاثبعدأيديهمفىسقطت

وهذا،المغولملاقاةأجلمنثانيةيتَوَحَّدَاأن"قطز"من""بيبرس

جديد،منمصرإلىقواتهمع""بيبرسانتقلإذ،بالفعلجرىما

النصرتمحتىبفلسطين"جالوتاعين1خطةفى"قطز"وشارك

وصَفِىُّالمغولجيوشقائد))كتبغا"وأُسرَ،للمسلمينالساحق

العودةطريقفىالمسلمينجيوشوكانت".خان"هولاكووتلميذ

"قطز"المظفرقتلقصةبدأتوهناالنصر،أفراحلإقامةالقاهرةإلى

الأحداثواقعمنالمتاحةالأسبابهىوتلك"،"بيبرسيدعلى

الثابتة:

""بيبرسوعدقد"قطز"كان،المغولعلىالنصرتحقيقبعد.أ

uJاأالذىالأمر،يفعللمولكنهالانتصار،حالَحلببولاية

"قطز".بقتلالنِّيَّةَفأَسَزَ"،"بيبرسحفيظة

""بيبرسأنيبدوالذىالقديمَالثأرَذلكهذا،إلىأَضِفْثم.2

"سيفوقائدهالبحريةالمماليكقائدبقتل"قطز"وهوقياميَنْسَهُ،لم

."أقطاىالدين
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التىالطبيعيةالنِّدِّيَّةنجد،السابقينالسببينإلىهـاضافةًو.

فعلى؟لفريققائدًامنهماكلٌّكانأيامَو"بيبرس""قطز"بينكانت

"،"بيبرسكانالبحريةالمماليكوعل"قطز"،كانالمُعِزِّيِّينالمماليك

منعاشاهلمانظرَاالآخَرَأحدُهمايأمنأنعليهماالصعبمنوكان

مضطزًا.كلاهمافيهاتورطالتىوالقتلالفتنتجارب

جالوتعينمعركةنتائح

حدودحتىالصينمنالمغولإمبراطوريةامتدت،المعركةقبل

نهرضفةحتىطوريتهمإمبر3انكممست،المعركةوبعدمصر..

ولةواتسعتم،"امنيوبيةالدوتلاشتكما.الفرآ

الشامفدخلتلهاالشرعىالشكلاخذحتىالمملوكية

السلطنةنوابوأصبحطاعتها،فىأخرىوأماكنوالكَرْك

!الدولةمنعليهمتُمْلَىالتىالأوامريطيعون

معحلفعقدفىالصليبيينألضًاثمساعىكما.المملوكية

بقيتهـانْ-المقدسبيتعلالسيطرةمنيتمكنواولم،المغول

مثلالشامساحلعلىأخرىومدنعكامنكلٍّفىلهمجيول!

منوطردهم""قلاوونالسلطانتحركأنإلى-وصُوربيروت

سنةفى"خليل"الأشرفابنهدورجاءثمم،0921عامطرابلس

الساحلية،الشاممدنوبقيةنفسهاعكامنليطردهمأم2أو

كلفىلهمالذريعالفشلبعدالتؤسعىحلمهمبذلكفانتهى

التوسعية.محاولاتهم
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"هولإثو"وفاةبعدفاويىبلاد
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وفاةعقباَسياغربفىالجنكيزيةالعائلةأفراداجتمع

أشبهمصغرَاقوريلتايًاوعقدوام،7412سنةخان""هولاكو

علبالاتفاقالقوريلتاىوانتهى،والصينمنغوليافىيُعقدبالذى

وأدتوتوابعها،إيرانعلىإيلخانًا"اا"هولاكو"ابنأباقا""اختيار

فىفَعَّالًادورًا-"أباقا"وأم،الديانةالمسيحية-"خاتون"دوقوز

"وارطان"ذلكفىوساعدها،المنصبلهذاخان""أباقااختيار

علىالقوريلتاىفىالمجتمعونأجمعأنوبعد.الأرمنىمستشارها

تأليدبرقية"خان"قوبيلاىالأعظمالخاقانأرسل"أباقا"،اختيار

11اخانبالق1الجديدةالمغولعاصمةمنالجديد،بالخانواعزاف

أرسىالتى،إيرانفىالمغوليةالدولةهىوالإيلخانية:)بكين(.

إلىجيحوننهربينالواقعةالبلادوتضم"،خان"هولاكوقواعدها

منكبيرجزءمع،الفراتنهرإلىالسندبلادومن،الهندىالمحيط

.القفقاسوبلادالأناضولبلاد

"؟خان"أباقاهومن..لكن

معإيرانإلىوانتقلم،4312سنةمنغوليافى"خان"أباقاوُلد

التىالحروبمعظمفىوشاركأم،652سنة"هولاكو"والده
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المسيحى،والغربالمغولبينالعلاقاتتوثيقنحووخصوصًا

عازمًاخان""أباقاوكان"،الرابع"كليمنتالبابامعتعززتوقد

حملةتدشينأجلمنالمسيحىالغربمعالكاملالتعاونعل

ولكن،المسلمينلضرب-مغوليةصليبيةغربية-مشتركةعسكرية

عزيمةفىالوهنودَبَّاليأستسربأنبعدبالفشلباءتالحملة

الصليبيين.

المؤتمرفىللمشاركةوفدًاخان""أباقابعثأم،2لم4سنةوفى

إليهدعاالذىالمؤتمروهو،ليونفىعُقدالذىالمسيحىالدينى

يخرجأنعلىآما،"خان"أباقابنىإذالعاشر"،"جريجورىالبابا

ضدالمشتركللعملالمسيحيةالدولمعباتفاقالمسيحىالمؤتمر

لأننظزامنهالمأمولالهدفيحققلمالمؤتمرلكن،المسلمين

المغول!،معالتحالففىواثقةغيركانتالأوروبيةالأطراف

أصابوقدوغدر.ووحشيةتطرفمنعنهماشتُهرلِمَاوذلك

الجانبجديةلعدموذلكالمؤتمر،لفشلخان""أباقاالإحباطُ

المرارةكانت،ذاتهالوقتوفى.المغولمعالتحالففىالأوروبى

المبرَّرغيرللعداءوالعراقإيرانفىالمسلمينقلوبتعتصر

فىجولاتعدةكسبمنتمكَّنخان""أباقاأنصحيح.ضدهم

اقتطاعفىالطامعين"الذهبيةمن"القبيلةعمومتهأبناءضدحروبه

فىفشلالوقتذاتفىلكنهله،الخاضعةالمناطقمنأجزاء

الراجحةهىالمماليككفةوكانت،المماليكمعالمتعددةالمواجهات

الطرفين.بينالمواجهاتكلفىدائمَا
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فىالخاقانيتبعونالمغولمنإيرانحكاموكان.والدهخاضها

سنةخان""قوبيلاىماتأنإلىمستمرةالتبعيةوظلت،بكين

انتشارفىوأسهم،البوذيةالديانة"أباقا"اعتنقوقدأم.492

الرهباننشطعهدهوخلال،إيرانمغولبينالبوذيةالديانة

المسيحيينتُولِىالإيلخانيةالدولةوكانت،الدعوةفىالبوذيون

تعتنقكانت"خانأباقا"والدة"خاتون"دوقوزلأن؟خاصةعنايةً

وشهد.المسيحيينعلىتعطفكانتولذلك،المسيحيةالديانة

خاصة،المسلمينضدالمغولجانبمنعداءًخان""أباقاعهد

والمماليك،العباسيةالدولةإلىينتمونالذينالسُّنةمذهبأتباع

معكبيرةتسامحمساحةلديهمكانتذلكمنالنقيضوعلى

قادرًاوأصبحالحكمخان""أباقاتولىإنوما.الشيعةالمسلمين

اتبعهاالتىالسياسةذاتاتبعحتىالبلاد،أمورتصريفعلى

ضدالعداءعلتقومالتىالسياسةوهىقبل،من"هولاكو"والده

عليهاكانالتىالعسكريةالسمعةاستعادةإلىفسعى،المماليك

منالدولةشؤونتنظيمنحوخطواتواتخذ،الماضىفىالمغول

منواتخذ،والصليبيينالمسيحيينمعاتفاقاتوأبرم،الداخل

للغاية،طيبةبالمسيحيينعلاقتهوكانت.لدولتهعاصمة"تبريز"

كانأنهرغم"خاتون"دوقوزوالدتهإرضاءعلحرصحيث

إمبراطورابنة""مريممنتزوجلقدحتىالبوذى،المذهبيعتنق

".خاتون"ديسبيناباسممنهزواجهابعدفعُرفت،القسطنطينية

بالإيجابية،تتسمخان""أباقاعليهاأقدمالتىالمبادرةوكانت
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الشاه!بلودفىوالمغولالمماليكحروب

وكانوالمملوكى،المغولىالجانبيْنبينمواجهاتثلاثدارت

فىللمسلمينالثأرمنالمماليكفتمكَّن،للمماليكدائمًاحليفًاالنصر

وأوقفوا،والعراقوالسندوخوارزموإيرانوالسندتركستان

أدخلمماالقتالى،تفوقهمللعالمالمماليكوأثبت،حَدِّهمعندالمغول

معهمالمواجهاتتحاشىإلىودفعهمالصليبيينقلوبفىالرعب

السلطانمقتلوبعد.بالمغوللحقمثلماالهزائمبهمتَلْحَقَأنخشيةَ

الصليبيينعلالنصرفيهحققالذىالعامذاتفىقطز""المظفَّر

له،خَلَفًاالمُلْكالبندقدارى"بيبرس"الظاهروتولِّىأم(062)

التصدىأساسعلىالحربيةسياسته"بيبرس"الظاهروضع

ىأفىالمماليكأمامللوقوفلهمالفرصةإتاحةوعدمللمغول

حالةفىوضعهاأنهعلعلاوةمحُكَمًا،تجهيزًاجيوشهفجهز،معركة

الغدرأعمالمنالمغولعليهيُقْدِمأنيمكنلماتحسُّبًادائماستنفار

العقابإنزالضرورة""بيبرسورأى.فيهمأصيلةسمةهوالذى

فىبدأوبالفعل،المغولمعوالمتعاونة0بلادضدالمتحالفةبالممالك

لتحالفهماطرابلسأنطاكيةهـامارةالصغرىأرمينيامملكةمعاقبة

الفِرَقأهممنعسكريةفرقةفاستدعى،المسلمينضدالمغولمع

بالضربوكلفها"،قلاوونالدين"سيفالأميربقيادةالجيشفى

الفرقةوبدأت.للمغولالحليفةالدولعلحديدمنبيد

وعرقة،وحلباء،العلقياتعلىالاستيلاءفىونجحت،بالزحف

طرابلس،يحمىمثلثشبهتمثلكانتالتىالثلاثةالمراكزوهى
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وانتهزنفسها،طرابلسمهدِّذاالثلاثالمدنهذهاحتلالوجاء

القبجاقمغولضدبالقتالخان""أباقاانشغالفرصةالمماليك

وانفردوا،أخرىجهةمنالجغتائيينالتركستانومغول،المسلمين

كانوالذى،المغولحليف"الأول"هيثومالصغرىأرمينيابملك

قتالعلىتحريضهفىكبيرَادورًاوأدى"هولاكو"،دمستشارًا

بمنعهالمماليكضدعدائيةسياسةاتخذكما،المسلمين

ذلكوعندمصر،إلىالصغرىاَسيامنوالحديدتصديرالأخشاب

سنةفى"قلاوونالدين"سيفبقيادةالمملوكىالجيشزحف

،حماةصاحبالأيوبى""المنصورالملكجيمشيساندهأم266

الأرمنىالجيشعلىوأطبقا،الصغرىأرمينياالجيشانوهاجم

الأرمنبجيشفادحةهزيمةإنزالمنوتمكَنا،الكماشةككَفَّىِ

المعركةأثناءوقُتل،أنطاكيةقربوالمغولالصليبيينمنوحلفائه

كانالوقتنفمسوفىالأسْر،فىآخرووقع"،"هيثومأبناءمنابنٌ

ضدالدعملهليقدموابالمغوليستغيثتبريزفىمتغيبًا"هيثوم"

علهجومًا"قلاوون"الأميرشنذلكوبعد.المسلمينأعدائه

وأذنة-المَصِيصَةوهى-قلقيليةفىالرئيسيةالأرمنيةالمدن

فقدالأيوبى"المنصور"الملكأما.لياسميناءوكذلك،وطرطوس

وأحرقها،ودمرها،الصغرىأرمينياعاصمةاسيس"1هاجم

الأيوبىوالبيتالمماليكمنالمشتركالإسلامىالجيشواستولى

أسير،ألفأربعيننحووأَسَرُوا،وأغنامأبقارمنكثيرةغنائمعلى

؟الأوانفواتبعدولكنبعفالمغولومعه"اهيثومعادوأخيرَا
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الأسيرابنهاستردادإلى""هيثوموسعى،بقواتهالنازلةنزلتفقد

المماليك.قبضةمن

مغولىحلفلتكوينالراميةخان""أباقامساعىواستمرت

مراسلاتهتوالتحيث،المماليكوجهفىللوقوفمشتركصليبى

ملكوكانم،3712سنةفىإنجلزاملكو"إدوارد"رومالبابا

منمعهموالتعاونالمغولمعالتحالفأنصارأشدمنإنجلترا

مؤتمرعُقدوعندما،والشاممصرفىالمماليكقوةعلىالقضاءأجل

خلالهعَرَضَا"خان"أباقاقِبَلمنمبعوثانحضرهالكَنَسِى،ليون

لازَمَالفتورولكن،المسلمينضدالغربمعللتحالفخطة

،جديدةصليبيةبحملةللقيامحماسأىلديهميكنلمإذ،الغرب

يتراجعأنأمل.علىفظل"،خان"أباقانفسيدخللماليأسولكن

يرسلوظل،المغولمعللتحالفالمعارضموقفهمعنالأوربيون

"بيبرس"الظاهرالسلطانيكنولم.ردودهمويتعجلرسائله

تامعلمعلىكانبل،دسائسمنالمسلمينضديُحاكعمابعيذا

عليهموالإجهازأعدائهمهاجمةفقرر،أعداؤهفيهيفكرمابكل

بالهجومالمبادرةزمامويأخذوايستعدواأنقبلشملهموتشتيت

سنةفىالثانيةللمرةالصغرىأرمينيابهوغَزَاجيشًافجهز،عليه

منالصغرىأرمينياملكالئالث""ليويتمكنولمم،5712

منالمملوكىالجيشتمكَنإذالمهاجِم،المملوكىللجيشالتصدى

.الأحداثمسرحعنبعيدَاوجعلهالأرمنىالجيشحركةشَلِّ

عقوبةًمنهمينتقمحتىالمغولشَطْرَوجهَه"بيبرس"الظاهرويَمَّمَ

حتىأم،2لماسنةالشامبلادعلىهجومبشنتجرؤهمعلىلهم
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يستمروالملكنهمفسادَا،فيهاوعاثوا"النعمانامَعَزَة1إلىوصلوا

نأأيقنواعندماالفراتنهرخلفحملتهمبعدانسحبوابل،هناك

تامةقناعةلديهمأصبحتوقد،لقتالهمتتحركالمملوكيةالقوات

"السلطانأغاركما،المماليكجيوشبمواجهةلهمطاقةلابأنْ

وتمكَّن،المغوللحمايةالخاضعةالرومسلاجقةبلادعل"بيبرس

المغولىبالجيشبمْرَاءهزيمةإنزالمن"بيبرس"السلطانجيش

نأدونأم277سنةأبريلفىبالأناضولأبلستينصحرءعند

الدين"معينوزيرهأو"كيخسرو"السلجوقىالملكيتحرك

قيسارية،مدينة""بيبرسالسلطاناحتلوعندما".بروانةسليمان

"اَلعرشعلوجلسالسلجوقى،العرشعلىوريثَانفسهأعلن

بروانة""سليمانالوزيرأعلنكما،منابرهمعلىوخطب"سلجوق

المماليك،سلطان"بيبرس"الظاهرللسلطانوولاءهخضوعه

المغولىالخطر"بيبرس"أبعدأنوبعد.منصبهفى"بيبرس"فأبقاه

بلادفىلجنودهوقعما"أباقا"سمعإنوما،الوسطىاَسياعن

11،اقيسارية1غزوفىفكرحتىالمماليكأيدىعلىالأناضول

وقتل،المسلمينوخاصةأهلها،ضدمذابحارتكبدخلهاوعندما

"أباقاحاولوقد.المماليكمعلتعاونه"بروانة"سليمانالوزير

مدىجيذايعلمكانولكنه،المماليكيحاربأنمرةمنأكثر((خان

الأوروبيين.منحتى،قتالهمفىمعهيقفمنيجدولاقوتهم

أتباعهبينالفتنةوبروز"بيبرس"الظاهرالملكوفاةفرصةوانتهز

معاتفاقاوأبرم،السلطنةعرشعلىالجلوسأجلمنالمماليكمن

المسلمين،منالمقدسبيتلاستعادةأرمينياحاكم"الثالث"ليو
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فىللمشاركةفيهايدعوهمأوروباملوكإلىسفارةأرسلكما

وفاةعقبالآنمواتيةالفرصةإنحيث،المماليكعلىالقضاء

يتولىمنحولخلافعلىالاَنوهم"،بيبرس"الظاهرالسلطان

"سنقرالأميرالمماليكصفعنانشقوقد.السلطنةعرش

مصر،غزوعلىوحَرَّضَهمفراسَلَهم،للمغولوانحازالأشقر"

"أباقاوبدأ.ذلكتحقيقأجلمنالدعمإليهمسيقدمأنهوأكد

بالعدوان،الصغرىأرمينياملك"الثالث"ليووحليفههو"،خان

بدأوهنا،هناكالأهالىضدالجرائموارتكابالشامبلادعل

الفُرْقَةنَبْذإلىإياهمداعيا،المماليكأمراءلدىيعلوالعقلصوت

حولالمماليكأمراءوالتفحققوها.التىالمكاسبتضيعلاحتى

للمعركةيستعدبدأالذى"قلاوونالدين"سيفالجديدالسلطان

الجيشونجححِمْص،عندالجمعانالتقىوبالفعل،المغولضد

بقيادةالمغولىبالجيشالهزيمةإلحاقفى""قلاوونبقيادةالمملوكى

هزمواقدالمماليكيكونوبهذاخان"."أباقاشقيق"منكوتمر"

علىعلاوةَ،وحِمْصوأبلستين،،بيرة:هى،معاركثلاثفىالمغول

أم028سنةأبريلفىخان""أباقاوتوفى.جالوتعينموقعة

نأبعد،المغوليةالدولةأركانكعادةالخمرشربفىإسرافهبسبب

وفاةوبعد.جيرانهمعحروبفيقضاهاعامًاعشرسبعةحكم

ووفقًاللخاقان،خليفةلانتخابالقوريلتاىاجتمعخان"،"أباقا

بن"تكودارعلالاختياروقعالجنكيزى،الياسا"11لقانون

علىإسلامهأشهرالإيلخانية،عرشتولىأنوبعدهولاكو".

لإقناعكبيرَاجهدًاوبذل"أحمد"،اسملنفسهواتخذالسُّنى،المذهب
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.المغولمنالكثيريديهعلفأسلم،الإسلامباعتناقالمغول

وبدأ،والفرحبالبِشْر"تكودار"إسلامالمسلمونواستقبل

إلىبرسالةبعثكما،الإسلامىالدينرجالمراسلةفى"تكودار"

الإسلامعنللدفاعاستعدادهفيهاأكد"قلاوون"السلطان

وحسنصدرسِعَةالمسلمونمنهووجد،لأعدائهوالتصدى

"أحمدالقائدقبلالمغولالحكامعنالغائبةالصفةوهى،معاملة

هولاكو".بنتكودار

تكودايا(حمدأ)،دكبارالمغولمقشرسعداء

الاستعانةفىبدأالإسلامتكودار""أحمداعتنقأنبعد

منخاصة،المخلصينبالمستشاريننفسهفأحاط،بالمسلمين

الذىالأمر،الأخرىالدياناتأصحابمنغيرهمدونالمسلمين

عرشعلىينافسونهكانواالذينالمغولكبارصدورأوغر

أعدائهمنكثيراستمالةفىنجح"تكودار"لكنالإيلخانية،

غيرذلكمنيَسْتَثْنِولمبسخاء،عليهموالإنفاقعليهمبالعطف

معاملةعاملهأنهإلا"،خان"أباقاابن-اللدودخصمه-""أرغون

فىالحقديُضْمِركان"أرغون"أنإلا،أخيهابنأنهباعتبارطيبة

"أرغون"فاتفق،السلطةإلىالوصولفىويطمععمهضدنفسه

علالقضاءفى0ليساعد-"قونغرقاى"ويدعى-أعمامهأحدمع

المُلْك"مجدالوزيرإقناعمنخان""أرغونتمكَّنكما"تكودار"،

فىبالوزارةووعده"تكودار"،ضدالمؤامرةفىللمشاركةاليزدى"

وألقى،المؤامرةاكتشفقد"تكودار"أنغير.المؤامرةنجاخحالة
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قُطع،إدانتهثبتتأنوبعد"،اليزدىالمُلْك"مجدالوزيرعلىالقبض

لعدم؟بهللتشهيرأقاليمخمسةإلىوأرسلتالأربعةوأطرافهرأسه

بنمثرتكودار""أحمدوانشغلفيه.الخاقانلثقةوخيانتهأمانته

العالم،شعوبلدىالقبيحةالمغوليةالصورةوتغيير،الإسلام

وغلبالأمور،استقرارعواملمنمهمًّاعاملًاإسلامهفكان

دفةعلالمسلمالحاكمهذامثللوجودالناسعلىالارتياح

رحيمًاالإسلاموجعلهسلوكياتهتهذبتأنبعدوذلك،الحكم

كانتوالمسيحييناليهودحيالَتصرفاتهلكنالضعفاء،إلىيحسن

الكنائسمنكثيرَاهدمفقد،المسلمينمعتعاملهمنالنقيضعل

مساجد.إلىوحَؤَلَهاوالمعابد

مصرحكاه!بالمماليكلكوداو"حهد"أعلاقة

رغبتهعنعبَّر،الإسلامتكودار""أحمدالسلطاناعتنقأنبعد

جميعمعالطيبةالعلاقاتأبوابوفتحالتعاونجسورمدفى

تكشفجريئةخطوةعلفأقدم،المسلمينالحكاممنجيرانه

سلطانإلىرسالة12`28سنةفىبعثحيث،نواياهحسن

الدين"قطبهما-رسوليْنمع"قلاوون"المنصورالمماليك

وجاء،إسلامهنبأفيهاإليهيزف-""بهلوانوالأتابك"الشيرازى

،الحجاجبتجهيزوأمر،والمدارسالمساجدببناءأمرأنهالرسالةفى

وجاء،المسلمينشأنوإصلاحالفُرْقَةونَبْذالكلمةوحدةإلىودعا

تكودار"أحمدإفيههنأإذطيبًا،"قلاوون"المنصورالسلطانرد
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العدو..الصليبيينضدمعهللتحالفودعاه،الإسلامدخولهعلى

والمسلمين.للمغولالمشترك

بمراسلةتكودار""أحمدالسلطانعليهاأقدمالتىالخطوةإن

منجيدةصفحةوفتحالجانبيْنبينالدماءلحَقْنالمماليكسلطان

علىبالخروجيتهمونهالمغولبعضجعلت،الثنائيةالعلاقات

الكثنردماءأراقواالذينالمسلمينمعتعاونهبحجةالياسا"11قانون

.الصغرىوآسياالشامبلادحروبأثناءالمغولمن

لكودار"حمد"أللسلطانالمغولىالبيتلف!سغالبيةءعدا

إلىوالراميةتكودار"،"أحمدالسلطانبذلهاالتىالجهودجلبت

علاوةً،الإسلاميةالشريعةلأحكاموفقًاالحكمفىالعملتبديل

..المملوكيةالدولةمعالبَنَاءالتعاونمنصفحةلفتحمساعيهعل

أمثالالعائلةأقطابعارضهحيث،إليهالمصائبجلبت

جانبإلىوانحازواو"بايدو"،"و"قنغرقاىو"كيخاتو""طغاجار"

جيوشهويهيئالعُدَّةيُعِد"أرغون"فبدأ"أرغون"،العنيدمنافسه

استفزازعلىعملوبالفعل"تكودار"،عمهضدالقادمةللمعركة

فأعلنذلك،اَسبىعمهأنإلا،الولاياتبعضبتسليموطالَبَهعمه

وابنالعمبينشديدقتالونشبعمه،علىوالخروجالتمرد

جيوشلكن"قوبلاى"،الأعظمالخاقانمنبتأييدالمدعومشقيقه

،م4821عامأوائلفى"أرغون"جيشهزيمةمنتمكنتتكودار""

خلعالجنكيزىالبيتأمراءقررولكنْ"،"أرغونأسْروتم

،للمغولخانًا"هولاكو"وتنصيب))أرغون"أسروفَكّ"تكودار"
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المعركةدارتثم"،"أرغونوتحرير"تكودار"بعزلالخطةوتمت

بهزيمةوانتهت،عليهوالمتاَمرينتكودار""أحمدقواتبين

ذلكوبعد.صَرْعَىلهالموالينمنكثيرٌسقطأنبعد"تكودار"

عمهلقتالجيشاوجهز،للمغولإيلخانًانفسه"أرغون"أعلن

منجديدةلجولةللتجهيزخُراسانإلىفرالذىتكودار""أحمد

الكفةأن"تكودار"أتباعبعضوجدوعندما.أعدائهضدالقتالى

إلىتكودار""أحمدبتسليمقاموا"أرغون"،كفةهىالراجحة

"أحمدويعدعمه.بإعدامأمرالذى"أرغون"خصمهمعسكر

الإسلاملدخولهثمنَاحياتهيدفعمغولىسلطانأولتكودار"

وبموتهالياسا"،11للمغولالمقدسالكتابتعاليمعلىوالخروج

ضديدعمهمالذىالرحيموالقلبالحانيةاليدالمسلمونفقد

.المغولغطرسة

الإيلغانيةعرشيتولى"أرغون"

،أم2أوإلىأ2!4عاممنالإيلخانيةعرش"أرغون"تولى

عليهثارأنبعدتكودار""أحمدعمهمنالحكماغتصبوقد

الجنكيزية.الياسا"11قانونعلوخرجالإسلاماعتنقأنهبحجة

لاختيارهواحدبيومتنصيبهقبلاجتماغاعقدقدالقوريلتاىوكان

يعِذُهُخان""أباقاوالدهوكان"تكودار"،دخَلَفاجديدًاإيلخانًا

لتنفيذيمهلهلمالقَدَرولكن،العرشعللخلافتهذلكقبل

نأبعدالعرشإلىيصلأناستطاعقد""أرغونأنغ!ير،الوصية

الإسلام"تكودار"اعتناقفرصةمنتهزًا"تكودار"،عمهعلىتاَمر
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القوةلأنهمالمغوليمقتهمالذين-المماليكمعالتعاونومحاولاته

كلفىالهزائمبهموأنزلتشوكتهمكسرمنتمكنتالتىالوحيدة

المغولكبارمنالناقمينعليهفائبَ-الجانبيْنبينتدورمواجهة

بقتله.الأمرانتهىحتى

حيث،المسيحيينصالحإلىالأمورتحولت""غازانعهدوفى

فىالمستشارينبعضمنهمواختار،خدمتهمعلى"أرغون"عمل

لصالخيعملكانأنهإلا،البوذيةيعتنقأنهورغم،بلاطه

فىوالذلالمهانةذاقواحتى،المسلمينطريقفىويقفالمسيحيين

.عهده

"غازان"الغارجيةسياسة

نتيجةوذلكله،حدلاالمسلمينعلى"أرغون"حقدكان

خان"،"أباقاوالدهعهدفىالمغوللهاتعرَّضالتىالكثيرةللهزائم

دولةبعداءفيهايجهرأوروباغربملوكإلىالسفاراتيوفدفبدأ

بيتلاستردادالصغرىأرمينياملكمعاتفاقَاوأبرم،المماليك

إلىيدعوهمالبابوىالمقرإلىسفاراتأربعأرسلكما،المقدس

ترددمنوبالرغممصر.غزومنهمويطلبالمماليكحرب

وبعضالبابوىالمقرعلىخان""أرغونقِبَلمنالسفارات

التحالفمننوعأىيحدثلمفإنه،الغربيةالأوروبيةالعواصم

تناولهإثْرَأم592سنةخان""أرغونتوفىوقد.الجانبيْنبين

العمر.إطالةعقاقيرمنعقارَا
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للمغولخاقانًا"كيخاتو"

حاكمًاكانالذى"كيخاتو"استدعاءتم"،"أرغونتوفىعندما

يعتلىأنحقهمنيكونالياسا"،11لقانونووفقا.الرومبلادعل

البيتفىسنَّاالأحياءالأمراءأكبرلأنهالإيلخانىالعردش

الجنكيزى.

شديدةواضطراباتثوراتالبدايةفى"كيخاتو"واجهوقد

ولكبنالجنكيزى،البيتداخلالتماسكعدمخلالهامنوَضَحَ

الأموروإعادةالفِتَنعلىالقضاءفىجَأْشهبرباطةنجح"كيخاتو"

الذىالحكمفىنائبهإلىالأمورتركولكنه،الطبيعىوضعهاإلى

نأاستدعتالشقاءمنحالةٍفىالبلادأوقعمما،التصرفأساء

نأإلا،الحكمأمورتستقيمحتىالنظاملإعادةأخرىمرةيتدخل

ميالًاكانكما،المالقيمةيقدّرلامسرفًارجلًاكان"كيخاتو"

هـالىالبلاد،شؤونأهملفقدذلكعلوعلاوةًالخمر،لشرب

حفيظةأثارالذىالأمر،الجنسىبالشذوذمصابًاكانذلكجانب

علىيكونأنالعيبمنأنيرونكانواحيث،عليهالمغولأمراء

بدلافكان،السيئةالصفاتبهذهيتصفرجلالإيلخانيةرأس

منالأمراءأحد-"بايدو"وتَزَعَّمَ.التصرفاتلهذهحدوضعمن

صِدامووقع"كيخاتو"،ضدالمضادةالثورة-"هولاكو"بيت

الأولُهددحيثو"بايدو"،"كيخاتو"بينبالكلماتوتراشُق

علىفقبضله،المُعادِىالمعسكروراءبأنهواتهمه،بالقتلالأخيرَ

ثَمومن،السجنفىبهموألقى"بايدو"دالموالينالأمراءبعض
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أمراءمنكلٌّوانحاز.للقتالو"بايدو""كيخاتو"منكلٌّاستعد

انتهىالطرفينبينقتالونشب،يواليهالذىالأميرإلىالمغول

نأبعدخنقًاقُتلثمله،الموالينالأمراءوتصفية"كيخاتو"بهزيمة

بنتولوىبنهولاكوبنطوخانبنخان"بايدودالأموردانت

الإيلخانية.عرشوتولَّى"خانجنكيز

"خان"باي!و

اجتمعحيثم،4921سنةفىالعرلش"بايدو"اعتلى

مقتلبعدوذلكالإيلخانى،للبيتخاقانَاوانتخبهالقوريلتاى

ويعملأصحابهاإلىالحقوقيعيدفبدأ،أيامبعشرة"خان"كيخاتو

الذىالعملفريقمنويتخلصالداخليةالأوضاعاستقرارعلى

"كيخاتو".سَلَفهعهدخلالالحكمإدارةفىيشارككان

جبهةظهرتحتىهدوء،فىعرشهعلىيستقر"بايدو"يكدولم

علىواليًاوكان"،أرغونبن"غازانالأميريقودهاقويةمعارضة

يدىْعلى"كيخاتو"هلعمعوقما""غازاناستنكرحيث،خُراسان

المغولأمراءأحد"نوروز"الأميرذلكفى0واصَلد"بايدو"،

يَصْلُحلاالإيلخانيةعرشعلالجالسأنرأىإذ،المسلمين

وقاد.الإدارةخبرةتنقصهأرعنشافيٌفهوالبلاد،أمورلإدارة

وكان"بايدو".ضدالقتالفى"غازان"جيوش"نوروز"الأمير

الخاقانمقتلوراءكانأنه"بايدو"ضدالحربوراءالدافع

منه،القِصَاصمنبدفلاالياسا"،11لأحكامووفقًا"كيخاتو"،

"غازان"،وقوات"بايدو"قواتبينالمعركةدارتوبالفعل
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نفسرمنليشربعليهالقبضفأُلقى"بايدو"،بهزيمةوانتهت

علبناءبقتلهالأمروانتهى"كيخاتو"،منهاشربالتىالكأس

"."غازانمنأوامر

الإيلخانىالعرشعلبالجلوسيستمتعأن"بايدو"يستطعلم

فقط،أشهرسبعةمنأكثرتكنلمجلوسهمدةإنإذ،طويلةفترة

دولةانهيارأسبابمنوكانأم.2و5عامفىمقتلهوكان

أنهكماالأمور،عواقبيدركلاالسنصغيرشابًّاكانأنه"بايدو"،

وعلاوةًشاءوا،كيفيحركونهالمغولالأمراءأيدىفىألعوبةكان

وتركؤهعدوهإلىوانحازواجنودهأغلبعنهتخلىفقدذلكعلى

فىشديدبذكاء"غازان"الأميرنجححيث،وحدهمصيرهيَلْقَى

منبالانفضاضليقنعهمالمغولالقادةمعاتصالقنواتفتح

وحيذايظلحتىخصمهحول

الإيلخانيةال!ولةعرشيتولى"غاؤان"معمودالسلطان

أشهرأم،2و5سنةالإيلخانيةعرش"غازان"تولىأنبعد

دخلواالمغولمنألفمئةوتبعهالإسلامىَّ،الدينَاعتناقَه

احتفاظهمعمحمود"الدين"مُعِزّباسموتَلَفبَ،مثلهالإسلام

كلاعتناقعلىأصدرهقرارأولونَمقَاخان"،1المغولىباللقب

العباداتبيوتحطمحيث،الإسلامىالدينرعاياهمنالمغول

وصارمساجد،إلىوحَؤَلهَاواليهودوالمسيحيينللبوذيينالتابعة

إنشاءفىوبدأوالنُسَّاك،العُبَّادعلبسَخَاءينفق"محمود"السلطان

بنشريقومكانكما،الدينورجالالأئمةمقابروترميمالعبادةدُور
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باللغةويُلِمُّ،الفارسيةاللغةيجيدوكان،بنفسهاللهدينإلىالدعوة

11اخانبالق1فىالمغولىالخاقانوبينبينهالصلةوقطَع،العربية

منإيرانحكامكانأنبعدمستقلةدولتهوأصبحت)بكين(،

ضربكمااخانبالق"،1فىللخاقاننوابَاعصرهإلى"هولاكو"

يتآمرونكانواالذينوالمسيحييناليهودوعامَلَ،باسمهالعملة

"محمودالخاناعتناقوأدى.والغلظةبالقسوةالمسلمينضد

منبعددقيامهإلى،وإخلاصإيمانعنالإسلام"غازان

والقضاءوالاقتصادوالمالالإدارةشئونتناولتالإصلاحات

بينبارزًامكانًالاسمهأفسحمما،بلادهفىوالتشييدوالعمران

واشتُهر.الحضارةوصُنَّاعالمصلحينوكبارالتاريخأبطالأسماء

الفارسية،وإتقانه،بالتاريخوشغفه،والمعرفةللثقافةبحبه""غازان

منفترةفىاشتغلقدأنهكما،اليدويةوالصناعاتبالفنونوعنايته

طويلةأوقاتافيهيقضىقصرهفىمعمللهوكانبالكيمياء،حياته

وتجاربه.كتبهبين

بتجميلقيامهوالبناء،للعمارةحبهعلىتدلالتىأعمالهومن

عظيما،مسجذاتشمل،فخمةبأبنية"تبريز"مملكتهعاصمة

التىوالقوانينالدفاترلحفظودازا،للكتبودازا،كبيرةَومدرسةً

للمتصوفة.وخانقاه،ومستشفًىوبستانَا،فلكيًّا،ومَرْصَذااسْتَنَها،

أم303سنةالشبابريعانفىيزاللاوهو"غازان"وتوفى

بعدتبريز،فىوفاتهبعدودُفن،والثلاثينالثالثةيتجاوزلموعمره

.أعوامتسعةيحكمظلأن
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بالمماليك"خانغازان"علوقة

ضدصراعفىالخارجيةحياتهمعظمخان""كازانأمضى

المماليكبينعديدةمعاركودارت،والشاممصرحكامالمماليك

امرج1معركةفىالنهايةفىالمماليككفةرَجَحَتْولكن،والمغول

الهزيمةإنزالفى"قلاوون"المنصورقواتنجحتحيثالصفر"،

"غازان"،السلطانعلقاسيةالصدمةوكانتالمغولى،بالجيش

منالداخليةالتحدياتعلعلاوةً،الهزيمةجَزَاءمنمتأثرًافمات

الوثوبفىيرغبونكانواالذينالجنكيزيةالأسرةأفرادبعضقِبَل

الحكم.كرسىعل

أولجايتو""معمدالسلطان

السلطانلأخيهخَلَفاالإيلخانىالعردش"أولجايتو"اعتل

يكنولمأم،403سنةيوليومن21فىوذلك"،غازان"محمود

الدولةقيادةتَسَلَّموقدبعد.والعشرينالرابعةتجاوزقدعمره

كلأصابت(("غازانفإصلاحاتوعظمتها،بهائهاأَوْض!فىوهى

والمدنيةنحوالحضارةواسعةخطواتبهاودفعت،الدولةأنحاء

لإنسانية.وا

بإقامةمرسومَا"أولجايتو"أصدر،الحكممنأيامثلاثةوبعد

أخوهأصدرهاالتىالشرعيةالقوانينواحزام،الإسلامشعائر

وأبقى،الإسلامباعتناقكافةًالمغولوإلزام"،غازان"محمود

فىكانكماالوزارةمنصبفىالهمدانى"اللهفضلالدين"رشيد
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الكتابصاحبوهوعظيما،ومؤرخَاكبيرًاعالمًاوكان،أخيهعهد

المغولتاريختناولكتابأهميُعدالذىاالتواريخاجامعالمعروف

.الفترةهذهفى

أولجايتو""سياسة

معاملةحسنفىخان""غازانأخيهنهجعل"أولجايتو"سار

تعدِّىومنع،منهمالمظلومينونصرة،بينهمالعدلوإقامة،رعاياه

التىالاجتماعيةالمؤسساتتشييدفىواستمر..الناسعلالمغول

والحماماتوالمستشفياتالمدارسبناءمن،بالناستنهض

وأما"هولاكو".بناهالذىاأمراغة1مرصدبناءأعادكما،والملاجئ

وبسْطاجيلان"1إقليمفتحفىنجحفقد،الخارجيةسياستهعن

قبك،منعليهالسيطرةمنتمكنواقدالمغوليكنولم،عليهسيطرته

المسيحية.أوروبادولمعوديةعلاقاتعلىوحافظ

ليكلممااوفىولةيتو"ولجاأ"

نتيجةوالمملوكيةالمغوليةالدولتيْنبينالعلاقاتتأثرت

يعتنقمغولىحاكمأولفهو،الشيعىالمذهبالإيلخانلاعتناق

مملكته،أهلبهوألزم،باعتناقهالجندَوأمربل،الشيعىالمذهب

ثمالحنفىالمذهبيلتزمسُنَيَّاكانأنبعدأم،ر51سنةفىوذلك

الشافعى.

ودولةدولتهبينالصداقةعرىيُوَثِّقأن"أولجايتو"حاولوقد

سلطان"قلاوونبنمحمد"الناصرالسلطانإلىفتَوَدَّدَ،المماليك
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فقامالدولتيْن،بينالعلاقةساءتأنتلبثلمثم،المماليكدولة

عاميوليومن26فىالشامبلادعلىحملةبتجهيز"أولجايتو"

قدكانا"الناصر"السلطانقادةكبارمنباثنيْنمستعينام1312

خاضعةكانتالتىالشامبلادعلىالاستيلاءلهوزَيَّنَاإليهفَزَا

رأسهاعلخرجالتىالحملةتلكأنغير،المماليكدولةلسلطة

مملوكيةقلعةبأولاصطدمت،بنفسه"أولجايتو"السلطان

نهرعلىالواقعةاالرحبة11قلعةوهى،الشاميةالحدودعلى

بلادهإلىالعودةفقرروإخضاعها،اقتحامهافىوفشل،الفرات

تمامًاوأقلعبل،الشاميغزوأنذلكبعديحاولولمم،4013سنة

.الفكرةهذهعن

اااسلطانيةامدينةبنا،

ابستان1بموضعمدينةيبنىأن""غازانالسلطانأمانىمنكان

البلادفىالعراقمنالشرقىالشمالإلىالواقعة"سلطانية

أنْلولافعلَا،ذلكتنفيذفىوشرعوأبهر،زبخاننهرىبينالواقعة

بناءإتماموبينبينهذلكفحال،هدفهيحققأنقبلالمَنِيَّةوافته

المدينة.

اسمالحالىاسلطانية"1موضععلىيطلقونالمغولوكان

طريقهمفىبهينزلونلأغنامهممرعىوكانتألانك"،اقنغور1

منواتخذ"غازان"محمودالسلطانفجاء،أذربيجانإلىالعراقمن

بدأهمااستكمالفى"أولجايتو"بدأثم،لمدينتهأساسًاالمكانهذا

اسمعليهاوأطلق،سنواتعشرفىالمدينةبناءفأتم،أخوه
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الفترةَبناؤهااستغرؤاوقد،لدولتهعاصمةواتخذهاا،ا"سلطانية

مرعًىكانالذى-الموضعوتحؤَلأم،ر14وأ403سنتىْبينما

الفخمة،العمائرتضمعظيمةمدينةإلى-العمرانمنخاليًا

كما،والأسواقوالحمامات،الرائعةوالمساجد،الكبيرةوالمدارس

حصناحولها"أولجايتو"وأنشأ.الطبقاتكلمنبالناسامتلأت

عرضويسمحقدم،ألفثلاثيننحوطولهبلغ،الشكلمربعَ

فىوجعلجنب،إلىجنبَافرسانأربعةعليهيتحركبأنجداره

فيهاوبنىضخامتها،فىالمدينةتشبهكبيرةقلعةالسورمنتصف

ويعد..فيهليُدفن،مآذنثمانى0تعلو،الارتفاعبالغلنفسهضريحَا

المغولى.العصرفىالعمارةنماذجأهممنالضريحهذا

أولجايتو""لسلطانانهاية

الذينالإيلخانيينالمغولملوكمنأولجايتو"9السلطانيعد

وفاتهوبعد..والقيادةالإدارةبحُسْنيتميزوكان،بإيراننهضوا

بينفيماالإيلخانيةعرشخان"بهادر"أبوسعيدالسلطانتولى

.أمرأو!2؟أ6سنتى

الدولةحكمأولجايتو"محمدبنسعيد"أبوالسلطانتولى

منيبلغوكان،وفاتهقبيلأبيهلوصيةطبقَالوالدهخَلَفَاالإيلخانية

11الياسا11لأحكاممخالفًاذلكويعدعامًا،21نحوذاكَحينَالعمر

الدقة،بمنتهىتطبيقهاعليحرصونالمغولكانالتىالجنكيزية

والمُفِىّ،المغوليةوالتقاليدالعاداتعنالمغولانصرافيعنىوهذا

الإيرانية.والقوانينالإسلامنهجعل
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سنةالقعدةذىشهرمنالخامساليومفىسعيد""أبوولد

بتربيتهالعنايةليتولى""سونجالأمير0َوالدُخَصَّصَوقدهـ،407

عيَّنه،عمرهمنالسابعةبلغولَمَّا.خالصةإسلاميةنشأةوتنشئته

الأميراصطحبه0،والدتوفىوعندماخُراسان.علىواليًاوالده

بهونُودِىَاسلطانية"،1العاصمةإلى"جوبان"والأمير""سونج

تولىوقدأولجايتو"."محمدوالدهجنازةتشييعبعدإيلخانًا

سنلصِغَرنظرًاالحكمشؤونإدارة"و"جوبان""سونجالأميران

الصغيرالسلطاننضجأنبعدولكنسعيد"،"أبىالسلطان

،والمهارةبالحِنْكَةتميز،الحكمدَفَّةتوجيهعلىالقدرةإلىووصل

..المحكومةبالشعوبوالرحمة،الخارجيةالعلاقاتإدارةوحسن

التىالعلاقاتوهى..المماليكدولةمعالعلاقاتأصلحكما

".غازان"محمودالسلطانحُكْممنذشديدًاتوتزاشهدت
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ال!ندفىالمغول!
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ل!ندافهالمغوليةال!وتقيالم

شمالفىالهجرى،العالثرالقرنمنالأولالنصففىنشأت

هوالدولةهذهومؤسس،فتيةمغوليةدولة،الهنديةالقارةشبه

،قرونثلاثةالدولةهذهعمرامتدوقدبابر"،محمدالدين"ظهير

المؤامراتبأسلوبكلهاالهنداحتلالمنبريطانياتمكنتحتى

المغوليةالدولةوكانت.الدولةهذهقَؤَضَتْوبالتالى،والخداع

خلالالناسعاشحيث،الناسمصالحعلحريصةبالهند

والأمن.والسلاموالعدلالتسامحعصورأزهىحكمهافترات

إلىيمتدنَسَبهإن:نقولبابر"الدين"ظهيرعنتحدثناهـاذا

،الأطرافمتراميةإمبراطوريةأسسالذىالتترىلنك""تيمور

العربى،الخليجإلىاَرالبحيرةومن،دمشقحتىدلهىمنامتدت

،أولادهبينوفاتهبعدتوزعتأنالإمبراطوريةهذهتلبثلمولكن

منامتدتدولةإنشاءمنتمكَّنميرزا"سعيد"أباحفيدهأنإلا

شيخ"عمرواختص،العشرةأبناؤهفيهاوخَلَفَهُ،العراقإلىالسند

الشمالبأقمى"افَرْغَانَة1بإقليم-بابر"الدين"ظهيروالد-ميرزا"

النهر.وراءمابلادمنالشرقى
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لنشأةوالمولدا

وُلدالذى"الدينإظهيررأسمسقطافرغانة"1إمارةكانت

وكانميرزا"،شيخ"عمرأبوهيحكمهاكانوقدأم،418سنة

معصراعاتفىدخلولذلك؟التوسعفىرغبةذاطموحًاحاكما

أجْلمنإخوتهمعوكذلك-أصهارهوكانوا-المغولمنجيرانه

أحلامهمنأسبقكانتالقَدَريدَلكنَّ،نفوذهومدسلطانهتوسيع

"ظهيرابنهفخَلَفهقتيلًا،لهحصنفوقمنسقطإذ،التوسعية

منع!ثرةالثانيةفىصغيرَاصبيَّاذاكإذوكانمُلْكه،عل"الدين

.عمره

وورثأم،42وسنةاافَرْغَانَة1حكم"الدين"ظهيرتولى

هذالمثليكنولم،أبيهعنجيرانهمعوالخلافاتالصراعات

حولهمَنلكنَّجيرانها،بهايتربصإمارةتبعاتيتحملأنالصبى

تمضىيمَدْفلمالبلاد،حكمفىوساعدوهالأمور،دفةلهأداروا

منلنفسهفاستخلصها"سمرقند"علىانقضحتىقلائلسنوات

قبلمنكانتكمالدولتهعاصمةواتخذها،عمومتهأبناءأيدى

".لنك"تيمورلجدهحاضرة

سلطانهيفقد"بابر"

لكنهوعشرًا،أشهرثلاثة"لنك"تيمورعرشعلى"بابر"جلس

الأوزبكالأمراءمنجيرانهعليهانقضإذطويلًا؟بهيَهْنَألم

النهر،وراءماببلادأملاكهوجميعَسمرقندففَقَدوالشيبانيين،
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وإنْلكنه.مأوىعنويبحثالأرضفىيضربشريدَاوأصبح

ولم،نفسهإلىاليأسيتسربلمفإنه،رجالهعنهوتخلمُلْكَهخسر

حتىوالجبالالصحارىفىعاموبعضعامًافظل،الأمليفقد

المغولعشائرمنجموعًاالتقىأنبعدفانتهزها،الفرصةواتته

ماببلادالشرقىالجنوبعندالأوزبكوجهمنالفارِّينوالأتراك

وكانو"غَزْنَة"،"كابُل"أرضإلىبهاواتجهفقادهاالنهر،وراء

وظلعرشَها،وتولىبها،فأقام،هناكحديثَاتُوفىقدأعمامهأحد

دولةوإقامةالهندفتحعلىيُقْدِمأنقبلعافاعشريننحو

.هناكمغولية

الصفويينمعالتعالف

-"الصفوىإسماعيل"تمكَّنعندما"الدين"ظهيرآمالانتعشت

"شيبانىوزعيمهمالأوزبكشوكةعلالقضاءمن-الفُرْسشاه

إلىوتطلع،وأراضيهأملاكهمنكبيرًاجزءًاواقتيخان"،

ليستعينجندهمنبفِرَقحليفهفأمدهالنهر،وراءمابلاداسترداد

وسمرقندبخارَىأهالىرحّبوقد،وطموحاتهاَمالهتحقيقفىبهم

تحوَّلأنلبثماولكنحسنًا،استقبالًاواستقبلوهالقديمبأميرهم

البلادأهالىإرغامعلالشاهجنودلإصرارمقاومةإلىالترحيب

مذابحذلكتحقيقسبيلفىفارتكبوا،الشيعىالمذهباعتنادتىعلى

،الغزاةهؤلاءلطردالأوزبكمعيأتلفونالناسجعلمما،رهيبة

ارتكابمنالفُرْسقادةيمنعأنحاولالذىنفسه"بابر"ومعهم

.الرياحأدْراجضاعنُصْحهصوتلكن،المهينةجرائمهم
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اعتداءتمنعماالقوةمنبهكانتالإسلامىالعالمأنولو

فىالمسلميننصرةمنذلكلأمكنهغَثه،عنالباغىوتردّ،الغاشم

بهمتفعلبالمسلمينانفردتالتىإسبانياأماموالوقوفالأندلس

،ميدانغيرفىبالحروبشغلفىكانواالمسلمينلكنتشاء،ما

!حقيرةاَمالعلىوالصراع

والصفويةالعثمانية-الكبرىالإسلاميةالدولترابطتولو

مسرحعلىظهورُهالتأَخَّرَأوروسيا،ظهرتلما-والمغولية

لكنها،للمسلمينالجزيةتدفعمهدهافىكانتالتىوهى،التاريخ

لتبنىالإسلاميةالدولبينوالصراعالمذهبيةالخلافاتاستغلت

حيث،العثمانيةالدولةمنهعانتدائمخطرمصدرَوتصبحمجدها،

.عديدةملايينسكانهامنوتشرَّدَ،إسلاميةأراضيىعلاستولت

ال!ندإدالقوجه

بهاستنجدأنبعدالهندشطرَوجهَهبابر"الدين))ظهيرو!ما

حاكم"اللودهى"إبراهيماستبدادمنليخلصهمأمرائهامنفريق

كبيرةدولةإقامةفىالعريضةآمالهلتحقيقالفرصةفانتهز"دلهى"،

منالنهروراءماببلادأقدامهمالأوزبكثبَّتأنبعدبالهند،له

فرصةلهتَعُدْفلمكلها،خُراسانعلالصفويونواستولىجديد،

الهند.فىدولةيقيمأنسوى

،أم951سنةبدأتمتتاليةغزواتفىالهندإلى"بابر"خرج

معركتهكانتثموالبنجاب،السندعلىالسيطرةلهتمتحتى

"إبراهيممعأم625سنةإبريلمن02فىبت"اباى1الفاصلة
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نصرًاحققوقد"دلهى"،شمالىأميالعشرةبعدعلىاللودهى"

لمالذينجنودهعددقلةمنالرغمعلاللودهيينعلهائلأ

باغتأنبعدألف،مائةمقابلفىألفًاعشراثنىعددهميتجاوز

تُصْمِىومدفعيتُهُبنادقُهُواْخذتللقتالط،طريقهوهوفىخصمَه

منبهامعرفةللهندتكنولم،حاميةنارًااللودهىالجيشقلبَ

ساحةفى""إبراهيمالسلطانوقُتل،اللودهيينجيشِفتمزققبل،

اللودهيينعرشعلواستقر"دلهى11مدينة"بابر"ودخل،القتال

.11أكرا11بقلعة

51يدعليهوقعتماتوزيعفىالعظيمالفاتحبدأالنصر،وبعد

منهابنصيببعثأنهكثرتهامنوبلغ،رجالهعلالهندكنوزمن

ألعلماءعلوأغدقالهند،حدودوراءفيماوجنودهوُلَاتِهِإلى

وخَمقَ،المقدسةوالأراضىالإسلاميةالمزاراتسائرفىوالفقراء

الفاتحغنمهمماأنويذكر.غنائمهمنبنصيب""كابُلساكنىكل

نهبهاالتىوهىالدنيا..عرفتهاماسةأكبراكوهينور"..1جوهرةَ

ملكتهمتاجبهاوزينواعشر،التاسعالقرنفىالبريطانيون

"فكتوريا".

ل!نديةاالقارةشبهفىالتوكل

بدأ،أمورهبتنظيمبابر"الدين"ظهيرفيهانشغلالذىالوقتفى

الهندوسالأمراءأيدىفىأيديهميضعونالأفغانالأمراء

واقتضى،وقواته"بابر"لطردواحدةًجبهةَمكؤَنينبالراجيوتانا،

كادوما،استفحالهقبلالتحالفهذالضربسريعًاتحركًاالأمر
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،جنودهبينتَسْرِىالتذمُّررُوحبشيوعفوجئحتىلذلكيستعد

إلىبالعودةيطالبونفبدءوا،نفوسهمإلىالمللبتسرُّبوكذلك

،جنودهلهَوَىرَضَخَلوستتبدداَمالهأن"بابر"وشعر،بلادهم

فبذل؟هواهمعلىوافقهملوسرابًاسيصبحالعظيمطموحهوأن

الجهادروحوبثعزمهمعنلإثنائهمجادةمحاولاتمعهم

له.يخضعونجعلهمفىأفلححتى،فيهمالعظيمةوالاَمال

المناطقإلى"همايون"ابنهأرسلحتىذلك،لهيتمكادوما

واتجهوااقنوج"،1علىفاستولواالجُنْد،منألفًاأربعينفىال!ثرقية

حدودعلىأشرفواحتىوتوغلواعليها،فاستولواأكرا"11إلى

كان،الانتصاراتتلكتحقق""همايونقواتكانتوبينما،البنغال

يستدعيهابنهإلى(5"بابرفأرسلقائمًا،يزاللاالهنادكةالأمراءخطر

الأفغانوأمراءالهنادكةبينقامالذىالتحالفلمواجهةعَجَلعل

الهنادكة،أمراءوأكبرالراجبوتاناسيد"راناسنكا"زعامةتحت

ومئاتالجندمنألفَاوعشرينمئةنحوالتحالفهذافىوتجمَّع

.الأفيال

فىالمسلمونوثَبَتَ"خانوه"،فىهائلةمعركةفىالفريقانوالتقى

تضرّعهمفىوبالغوا،نياتهموأخلصواحسنًا،بلاءًوأَبْلَوْا،الميدان

نصرجاءحتى،والمدفعيةالبنادقواستعملواللنصر،طلبًااللهإلى

النصروبهذاالأدبار.ووَلَّوُاالهندوسعقدفانفرط،والفتحالله

الدولةكيانيهددظلالذىالهندوسىالخطرعلىقُضىالعظيم
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فىالغزنوى""محمودالسلطانيدعلقيامهامنذبالهندالإسلامية

الهجرى.الرابعالقرننهاية

ثوراتلمطاردةبقواتهخرجبلالنصر،بهذا"بابر"يكتفِولم

وأقامالِهنْدُسْتَان،لهخضعتوبذلك،البنغالحدودحتىالأفغان

الهند.فىالمغولإمبراطورية

"بابر"شخصية

تاريخفىوالفاتحينالقادةكبارمنبابر"الدين"ظهيريعد

ورُوحهالعاليةبهِمَّتهكبيرةدولةإقامةفىنجحفقد،الإسلام

وتعرَّض،وغزواتهبسيفهيُقِيمَهاأنقبلالدائبوإصرارهالطامحة

بثباتفقابلَهاالإهَاب،غَف!صبيًّايزاللاوهوكثيرةلمِحَن

طريفا.إليهاليأسيعرفلموبقلب،الأبطال

مغولمن،الأجناسمختلفمنجنذايقودكانأنهلهيُذْكَر

علوحكمتهبعزيمتهوقضى،قيادتهمفىنجحلكنه،وأفغانوتُرْك

فىغيرهعنهعجزفيمانجحفقدولذا0؟مهدفىتذمُّرأئبوادر

الهند.بلادفىالفتحمواصلة

ونَهَجَ،الدينىللتعصّبوبُغْضِهبسماحتهالسلطانهذاوعُرف

الدينيةطقوسهمالهندوسفمارَسَ،السياسةهذهالهندفىخلفاؤه

الغالب،فىالمغوليةالدولةحكمإبانتضييقدونتامةحريةفى

وفدواحينعنهمفعَفَاعنه،تخلواالذينرجالهمعسَمْحًاوكان

الهند.فىعليه
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منتُعدوهى"،محل"ممتازلزوجته"محل"تاجمقبرةببنائهاشتُهر

والسلطان..المعروفةالدنياعجائبومنالمعمارى،الفنروائع

الموسوعةعلىوأشرفبال!نةممسَّكالذىأزيب""أورنك

"عالمكير"،إلىنسبةًالعالمكيرية"،11أوالهنديةبالفتاوىالمعروفة

فيهضعفتالدهرمنحينأتىثمالهند.فىبهاشتُهراسموهو

الخاصةبمصالحهمالاهتمامإلىرجالهاوانصرفقوة،بعدالدولة

فانتهز،فتوحاتهمفىعليهاحصلواالتىبالكنوزأنفسهموإيثار

وزحفالهندفىالمغوليةالدولةتَرَذَىفرصةالفارسى"شاه"نادر

الدمارالدولةعاصمةدلهى"11بوأحدثأم،لم04سنةعليها

بغنائممحمَّلًابلادهإلىورجعأهلها،فىالسيفوأعمل،والخراب

علىللسيطرةالإنجليززحففىالأوضاعهذهوساعدت.هائلة

الهندأشركةستارتحتحالمخاوأسلوبهمالماكرةبسياستهمالهند

مستهلفىدلهى"11الإنجليزدخلبأنالحالوانتهىا،الشرقية

،البنجابفىسلطانهموبسطواالميلادى،عشرالتاسعالقرن

أهلهاشجاعةفاجأتهملكن،الأفغانبلاداحتلالإلىوتَطَلَّعُوا

يائسين.المخططهذاعنفرجعوا،وبسالتهم

الهندعلىالإنجليزفيهااستولىالتىالفترةفىالمسلمونفقدوقد

الأمور،بمقاليدوإمساكونفوذ،سلطانمنبهيتمتعونكانواما

لسلاطينيكنولمالأمور.كلفىالحنيفالشرعإلىواحتكام

وعَمَدُوا،طغيانهمفىالإنجليزتمادَىإذشىء،الحكممن"دلهى11

الأهميةذاتالهنديةالمناطقلبعضالإسلامىالطابعتغييرإلى

211

http://www.al-maktabeh.com



فىاجتهدفقدالهند،فىمكثهاالتىالمدةقِصَرمنالرغموعلى

الترعَوحَفَرَالطرقَ،فشَق،دولتهوبناءالإدارةنُظُمإصلاح

الثمارمنصنوفًالهاوجَلَبَ،البساتينمنعددًاوأقاموالأنهار،

قبل.منتعرفهاالهندتكنلموالنباتات

أديبًاكانبلفقط،كبيراوفاتحًاعظيماقائدًا"بابر"يكنولم

"بابرباسمالتركيةباللغةلنفسهذاتيةسيرةكتبإذ،كذلكموهوئا

أحداثمنقابلهمافيهاوذكر0،وعصرلحياتهترجمةضمَّنهانامة"

ينكرفلم،النفسمعبالصدقالسيرةتلكواتسمت،وحروب

إلىالسيرةهذهتُرجمتوقد.لصديقرذيلةًيُخْفِىأولعدوفضيلةً

أوروبية.لغاتعدةإلىوكذلك،الفارسية

وفاته

فىفتُوفىالأجَل،بهيمتدلمالأفغانعل"بابر"انتصرأنبعد

يكنولم،عمرهمنالخمسينفىوهوأم035عامفبرايرمن22

.سنواتستمنأكثرالهندفىعليهمضىقد

ودامالهند،حكمتدولةآخرالهندفىالمغولإمبراطوريةكانت

فىبابر"الدين"ظهيرأسسهاأنمنذقروننحوثلاثةسلطانُها

عددحُكْمهاعلوتوالَى.الهجرىالعاشرالقرنمنالأولالنصف

الدين"جلالالسلطانمقدمتهمفىيأتىالعِظَام،السلاطينمن

حكومةتنظيمفىونجح،عظيمةنهضةبالدولةنهضالذىأكبر"

الذى"جهان"شاهوالسلطانوقوتها..دِقَّتهاعلىالمؤرخونأجمع
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الأوقافعلوالاستيلاء،الإسلامىالتعليممحاربةوإلى،الكبيرة

.الأخرىوالطوائفالمسلمينبينالعداوةناروأَذْكَوْا،الإسلامية

"شاهبهادر"السلطاناولاية

فىالحكم"الثانىشاه"بهادرتولى،المترديةالأجواءهذهظلفى

"،الثانىشاهأكبر"محمدالسلطانلأبيهخَلَفًاأم،838سنةالهند

وفرضواالبلاد،علىسيطرتهمأحكمواقدعهدهفىالإنجليزوكان

ماليةرواتبيتقاضونكانواالذينالهندسلاطينعلىنفوذهم

ومدىتعنتهممنوبلغ،لديهمموظفونكأنهموغَدَوْا،منهم

يخرجومن"دلهى"يدخلفيمنيتحكمونكانواأنهمنفوذهم

أبيه،عهدمنحا،أحسن"الثانىشاه"بهادرعهديكنولممنها!

فىالحكومةأعمالجعلعلىقائمةتزاللاالإنجليزفسياسة

اسمهويُذْكَر،المسلمالسلطانباسمالحكميبقىحينفى،أيديهم

خبيثًاعملًامنهمهذاوكان،باسمهالنقودوتُضربالمساجد،فى

للحكمرمزَاعُدَّالذىالمَلِكوبينالحُكْمبينبهيفرّقون

وقد.عنهنائبينباعتبارهمباسمههُمْيحكمونفكانوا،الإسلامى

هذهفعارضواح،المخاالعمللهذاالهندفىالمسلمونالعلماءفَطَنَ

هناكيكونأنيُتَصَوَّر"لاوقالوا:وجهها،فىوثارواالسياسة

ضوءإ"،دونالشمسَتصورناإذاإلاحُكْمدونإسلامىمَلِك

دارَأصبحتأنها-الهندفىسائدًاالوضعهذاصارحين-وأعلنوا

يردواحتىالإنجليزضدللجهاديَهُبّواأنالمسلمينوعلىحرب،

لمالمسلمينللحكامالشائنالوضعهذاوحتى.أهلهإلىالحُكْم
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عليه،للقضاءطريقهمفىأنهمالإنجليزأعلنفقدطويلًا،يستمر

القلعةأسيرَكانالذى-"الثانىشاه"بهادرإلىإنذارًافوَجَّهُوا

إيا0مخبرين-سلطانأونفوذبلا"دلهى"فىيسكنهاالتىالحمراء

عسكرية،ثكنةستصبحوأنها،القلعةيسكنمَلِكآخِرَسيكونبأنه

وكان..وفاتهبعدستنقطعمنهميأخذهاالتىالمخصَّصاتوأن

وَقْعالخبرلهذاكانكماالهند،فىالمغولدولةعلىالقضاءيعنىهذا

الهند.فىالمسلمالشعبعلىالصاعقة

ل!فدافأالفورةاشتعال

الذينالإنجليزوجودعلالهندفىعامسُخْطهناككان

المسلمين،ضدوظالمةمتعسفةسياسةويمارسونخيراتهاينهبون

وتنتظر،والغليانبالثورةوتموربالغضبتموجالنفوسفكانت

تحتوتجاهدحولهتلتفأنيمكنالذىوالقائدالمناسبةالفرصة

يكثرفهناك،للثورةاستعدادًاالمناطقأكثرالهندشمالوكان،رايته

بعقائدوالمستهزئةالباطشةالإنجليزسياسةوتطغى،المسلمون

وعباداتهم.المسلمين

الفورةمقدمات

الجيشفىوالهندو.سالمسلمينالجنودأنعلىإجماعهناك

11دلهى11شمالتقعالتى-"ميرت"فىثكناتهفىالمعسكرالبريطانى

وكاننارها،وأَزْكَوْاالثورةبدءواالذينهم-كيلومترًاو5بنحو

ثورتهموراءالجنودبعقائدواستهتارهمالإنجليزالضباطتَعَنُت
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الذىالمتجمدالدهنقطععلىأرغموهمأن.بعدوغَضْبَتهم،

منمركَّبًاالشحمهذاوكان،بأسنانهمالبنادقتشحيمفىيُستخدم

محرَّمٌالبقرأنباعتبارذلكمنالجنودفتَذَمَّروالبقر،الخنازيردهون

هذاأنغير،المسلمينعندالخنزيرلحمكتحريمالهندوسعلىأَكْلُهُ

ولم،المتذفَرينفعاقبواوغرورَا،تماديَاالإنجليزالضباطزادالتذمّر

لعزتهمغضبًاالمعسكرفىعارمةبثورةزملاؤهمهَبَّأنيلبث

انقضواحيث،م8581عاممايومن11فىذلكوكان،وكرامتهم

معلنيندلهى"11إلىوانطلقوا،وقتلوهمالإنجليزضباطهمعلى

حولها.وما"دلهى11عَمَّحتىلهيبهاانتشرماوسرعان،الثورة

للثورةقائدًا،()بهادرشاه

الجامعالمسجدفىاجتماعإلىالمسلمينعلماءَ"شاه"بهادردعا

العلماءمنكثيروقعهاالجهادبإعلانفتوىفأشهروادلهى"،11ب

للبذلالناسواجتماعالثورةتأييدفىعظيمأثرالاوكان،البارزين

"بهادرواختاروا،والهندوسالمسلمينمنالثائرونواتحدوالجهاد.

عنالجميعرِضَىإلىإشارةذلكوفى،للثورةعامَّاقائدًاشاه"

المغولى.الوطنىالحكم

كمامُسْبَق،دقيقتخطيطدوندلهى"11فىالثورةقامتوقد

،الثورةحركةفىتتحكمأنتستطيعالتىالواعيةالقيادةافتقدت

فاستطاعسِنِّه،لكِبَرالدورلهذايصلحشاه""بهادريكنولم

منهنديةقواتوجمعوا،أنفسهمتنظيميعيدواأنالإنجليز

ال!يخ"11إليهموانضمالهند،مناطقبعضفىلهمالموالينالأمراء
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ساعدهمالذىالأمر،للمسلمينشديدًاعداءًيُكِنُّونكانواالذين

الأخرىوالمناطقدلهى"11فىعليهاوالقضاءالثورةمقاومةعلى

.أم5!لمعامسبتمبرمنأ9فىبهااشتعلتالتى

الإنجليزكاالمعتلوحشية

شاه""بهادرعلىبالقبضالإنجليزقام،الثورةفشلبعد

.وهوانذِئَةفىمقيَّدينوساقوهمأصى،بيتهوأهلهووأخذوه

أبناءعلىبندقيتهمنالرصاصالضباطأحدأطلق،الطريقوفى

يكتفِولم.رؤوسهموقُطعت،منهمثلاثةفقُتل،وأحفادهالملك

وهوالملكفاجئوابل،بالجثثبالتمثيلالمُنْحَطبسلوكهمالإنجليز

قدَّموافعندماوخِزْئا،خِسَّةًأحدبالعليخطرلابمامحبسهفى

إناءفىالثلاثةبَنِيهِرؤوسوضعوا،سجنهفىللملكالطعامَ

وكشَفالطعامتناولعلىأقبلفلما،المائدةعلوجعلوهمغطًّى

.بالدموجوههمغُطيتوقدالثلاثةأبنائهرؤوسوجدالغطاء،

الحزنوفوقالحدثفوقسَمَتْوالكبرياءالابَرلفَةطبيعةلكن

أولاد"إن:حولهمَنإلىينظروهوثباتفىفقالوالجَزَع،

وجوهُهم"،مُحْمَزَةًآبائهمإلىهكذايأتونالبواسلالتيموريين

الأوردية.اللغةفىوالفوزالطفْرعنكنايةً

""بهادرشاهمعاكهة

محاكمةًمحاكمتهفىالإنجليزبدأشاه"،"بهادرعلالقبضبعد

بأنهواتهموهأم،!85عامينايرمن26فىدلهى"11فىصُورِثةً
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أمروأنهالإنجليز،ضدمغل""ميرزاوابنههوالثورةمعتعاون

تهمة)وكانتوأطفالًاونساءَرجالًاالإنجليزقتلفىوشارك

صريحةَأوامرهكانت،الثورةقيادةتولَّىحينأنهالثابتإذ،كاذبة

ويعد(.منهمالمحاربينغيرمنالإنجليزعلىالاعتداءبعدم

خُفَفَثم،بالإعدامحكمهمالقضاةأصدر،المحاكمةجلسات

تنفيذوتمبورما،عاصمة"رانكون"مدينةإلىالنفىإلىالحكم

ورحل،م8581عامأكتوبرمن71الموافقالخميسيومفىالنفى

لهخصصواوهناكبورما،إلىحاشيتهأفرادوبعضوأسرتههو

الجميعوخضع،وأولادهلزوجهآخرومكانا،لمحبسهمكانا

.مشددةلحراسة

الهند،فىالإسلاميةالمغولدولةسقطت0"شا"بهادروبنفى

الذىالهندفىالإسلامىالحكمصفحاتمنصفحةاَخروطُوِيَتْ

تأكيدعلىالإنجليزأقدمثم.قرونئمانيةمنأكثرشامخاظل

أصدرتفقد،مختلفةبأشكالسترهيحاولونكانواومانحططاتهم

حكمبنقلأمرَاأم!56عامنوفمبرمنالأولفى"فكتوريا"الملكة

وبذلك،البريطانيةالمحكمةيدإلىالشرقيةالهندشركةيدمنالهند

وظلت،البريطانىالتاجمستعمراتضمنرسمئاالهنددخلت

م.491لمسنةفىعنهاللجلاءالإنجليزاضطُرحتىكذلك

"بهادرشاه"وفاة

الجمجةيومعصرفىالمنيةوافتهحتىمحبسهفىشاه""بهادرظل

سنة،98العمرمنبلغوقدم2681عامنوفمبرمنلمالموافق
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مجيدًا،شاعرًاشاه""بهادروكان.منفاهفىسنواتأربعمنهاقضى

إليهآلتوما،إليهوصلماعلىوحزنًاأشىقريحتهففاضت

دولته.

قائمةفىمحل""تاجضريحبإدراجاليونسكومنظمةقامتوقد

السبعالدنياعجائبكأحداختيركما،العالمىالثقافىالتراث

عملاقمبنىوهو7002.عامفىجرىعالمىاستفتاءفىالجديدة

الحين،ذلكفىالمغولعاصمةكانتالتى"أكرا"مدينةعلىيشرف

منأكثرقبلالهندحكمالذى-"جهان«)شاهالإمبراطورقامأنإلى

والتىا،ادلهى11مدينةإلى"أكرا"منالعاصمةبنقل-سنةر55

"شاهالإمبراطورشَيَّدوقد.اليومحتىللهندعاصمةبقيتا

إممتازحياتهوشريكةلزوجتهتكريمًاالضخمالبناءهذا"جهان

معهكافحتلأنهاكثيرًازوجتهيحبالإمبراطوركانحيثمحل"،

م،0631عامفىتُوفيتفلَمَّاالأولاد،لهوأنجبتلهوأخلصت

نأيمكنمقبرةأجمللهايقيمأنوقررشديدَا،حزنًاعليهاحزن

أنحاءكافةمنالمعماريينالمهندسينفاستدعى،إنسانيئاهدها

عامَاأ8وبعدالبناء،لهذامميَّزتصميموضمفىليتعاونواالعالم

ألف02منأكثرتنفيذهفىاشزكأنبعدجاهزًاالبناءأصبح

المصقولالأبيضوالرخامالجميلةالحجارةلهجلبواوقد،عامل

والتبت.العربيةوالجزيرةومصرالهندمن

عددأكبرويجتذبالهند،فىسياحىمزارأكبرمحل""تاجويعد

منلهلِمَاسنوتاسائحملايينثلاثةيزورهحيث،السياحمن
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الرئيسيةبأبوابهويتميزبالهند.العمارةتاريخفىوجمالروعة

مكونةالمبنىوجدرانمترًا،61حوالىالمبنىارتفا!ويبلنم،الثلاثة

باللونالكريمالقراَنمنآياتعليهاوكُتبت،الأبيضالرخاممن

الكريمةبالأحجارالجدرانوتزيينترصيمتموقدالأسود،

يبهررائمتنسيقفىالفيروزوأحجارالشمسعَبَّادوزهوروالعقيق

مجموعةجانبكلمنبالمبنىتحيطكما،العقولويَسْلِبالأبصار

ارتفاميبلنموالتى،المتصلةغيروالصغيرةالكبيرةالقبابمن

فنلدراسةمرجعًاتُعتبرالبارزةالرسوموبعضمترًا.41بعضها

حديقةبالمبنىتحيطوكانتالمغولى.العهدأثناءالهندفىالرسم

تضمكانتحيث،الرائعوالتنسيقالتخطيطفىقمةتُعتبركبيرة

هندسيةبطريقةالمُشَكَّلَةالعاليةوالأشجارالجميلةالنافورات

زوجته.جانبإلىالبناءنفسفىدُفنالإمبراطوروفاةوبعد.جميلة

فى"جهانو"شاهمحل""ممتازمنلكلٍّالتَّذكاريانالنُّصُبانويوجد

عليهماتتواجدالتىالنقوشأُنجزتوقد،الأضلاعثُمانيةقاعة

بالمرمرمطعَّمةرخاميةبستائرإحاطتهماوتمت،متقنةبطريقة

للضيافةوقصرمسجدبالداخلويوجد.الكريمةوالأحجار

منهاثلاث،مناراتأربموهناك،سنواتخمسبناؤهمااستغرق

حدوثحالةفىالبناءعلتقملألاالاتجاهعك!سمائلةًبُنيت

ترمزولا.قليلَا.بعيدةقائمةبزاويةفبُنيتالرابعةالمنارةأما،زلزال

ولاللبناء.جميلًاديكورَاتعدبل،معينلشىءالأربعالمنارات
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هويكونأنيرجَّحولكن،العملهذامنفِّذبالضبطيُعرف

وأتركيةأصولمن)وهو"عيسى"أستاذالمعمارىالمهندس

بناءأعمالعلىأشرفالذىرومى""خانجانبإلى(،فارسية

الحدائق.بتخطيطقامالذى"و"رانمال،القبة

محل""تاجمجموعةزائرىلجميعبدلا،الغروبيَحِلوحين

ويتمثلمحل"،"تاجتحوطمخاطرفهناك؟الانصرافمنالمعمارية

إلىتسعىمتطرفةهندوسيةجماعاتاعتصامفىالمخاطرتلكآخر

أنقاصْقعلىأقيماوالتاجالمسجدأنبادِّعاءالمكانعلىالاستحواذ

هدمبضرورةأتباعهمويطالبون"شيفا"،للإلههندوسىمعبد

المصطبةأسفلالكامنةالمعبدقواعدعنوالبحثمحل""تاج

.التاجعليهايقفالتىالكبرىالمرمرية

الإسلامية،الآثاروأشهرأعظمهومحل"اتاج1أنشكولا

الفنظهروقدبالهند.العمارةتاريخفىجوهرةبألمعلُقِّبَلقدحتى

عامدالى"11علالمسلموناستولىحينماالهندشمالفىالإسلامى

عصريْنإلىالفنهذاتاريختقسيمويمكنأم.391

هذابهيمتازماوأهم،الباتانعصرهوالأولعظيميْن،

فنبتقدموذلكمعبِّرة،تَذكاريةكانتفيهالعمارةأنالعصر

بمختلفوالرخامالرملىالحجرباستعمالالإنشاءوطرقالبناء

بخالعاصمةدلهى"11مدينةأصبحتحتى،وأنواعهأشكاله
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أفاروما.أوأثيناتضارعإسلاميةوآثارضخمةمبالقمنحَوَتْهُ

وقدأم(،857إلىم)2526المغولىالعصرفيسمَّىالثانىالعصر

عمارتُهُتميزتفقدثَمومن،القديمالهندىبالفنالفنونفيهتأثرت

الأبنيةهذهعلأضفىمما؟المياهوخلجانبالنافوراتوأبنيتُهُ

خاصًّا.سحرًا
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إلىأساسًايرجعالمغولىالمشروعنجاحأنإلىنَخْلُصُهكذا

كانفقد؟المغوليةالإمبراطوريةمؤسسخان""جنكيزشخصية

قانونوضعهوكذلك،والعقليةوالنفسيةالإداريةبالموهبةيتمتع

والمواريثالعاداتمنمزيجعنعبارةًكانالذىالياسا"11

متفرقةرعويةقبائلمنالمغولىتحويلفىفنجح،المغوليةالتاريخية

ذلك،علىوعلاوةًالياسا".11قانونيحكمهمتماسكواحدكيانإلى

الخوفلإدخالالنفسيةالحربعلتقومحربيةسياسةانتهجفقد

خدمةفىالأسرىاستغلالعلىكذلكوتقومالأعداء،نفوسفى

فريقعلىكذلكواعتماده،الأولىالصدمةأسلوبواتباع،جيوشه

الأعداء.عنالمعلوماتجمعخلالهممنيتمالعملاءمن

الأممعلماءخبراتمنبالاستفادةأيضًاالمغولاهتمكما

وأصحابالمَهَرَةالصُّنَّاعينتقونبلدَاغَزَوْاإذافكانوا،المهزومة

بمبد!أيضاالمغولواهتممنغوليا.العاصمةإلىويرسلونهمالفثون

،سنوىبشكليُعقدالذىالقوريلتاى"11فىالممثَلالشورى

متطلباتوتحديدالبلادأحواللمناقشةالمغولقادةفيهويشارك

الصفةهىالوحشيةكانتذلك،كلومع..القادمةالمرحلة

وبينبينهمالمباشرالاحتكاكحدثأنْإلى،عليهمالمسيطرة
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فىفنجحوا،عليهمالحضارىالانتصارمنتمكَّنواالذينالمسلمين

قُسَاةالبدوهؤلاءترويضمنوتمكّنواالوحشى،جِمَاحهمكَبْح

دينبأىيدينونولامكانًا،للرحمةيعرفونلاالذينالقلوب

اعتنقأنبعدالمغولفىجديدةرُوحبثّفىنجحواكماسماوى،

السابقين،أجدادهمذنوبعنالتكفيروأرادواالإسلاممنهمكثيرٌ

العلومفىسواء،الإسلاميةالحضارةفىالإسهامفىفبدءوا

.والآداب

الشعوبكَسْبهدفُهامغوليةٌإسلاميةٌصحوةٌبدأتوبذلك

"جنكيزانتهجهالذىالبغيضالأسلوبعنوالتخل،الإسلامية

عنالكشففىالمسلموننجحأنبعدوذلك،وأبناؤهخان"

الحق.رسالةلهموبينوا،ال!مْحَةالإسلاميةوالتقاليدالعادات

إعادةفىالأولالفضلصاحبهوالإسلامأنإذنرَيبَلا

عنويتخلىالخير،طريقإلىيجنحجعلهإذ،المغولىالإنسانتشكيل

شىءهوأبسطالقتلكانفقدذنب،أىدونالغيردماءإراقة

المغولواكتسب.القسوةعلجُبِلَلأنهالمغولىعليهيُقْدِمأنيمكن

استقطابفىوشَرَعُوا،الإسلاميةالحضارةمقوماتذلكبعد

لخلقوذلك؟والمعارفالعلوممجالاتكافةفىالمسلمينالحلماء

أجلمنوتعملوجل،عزاللهبدينتَدِينواعدةجديدةأجيال

تعالى.دينهنشر
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.أمو!1،العربيةالنهضةدار:بيروت-المغول:العرينىالباز.8

العالميةالاتصالاقشبكةعلىمواقع:ثانيًا

لاين.أونإسلام.أ

دهشة.موسوعة.2

.الإسلامقصة.ر
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الكتب:أولاً

)تاريخالتواريخجامعالهمدانى:اللهفضلالدينرشيدأ.

فؤادوالدكتورنشأتصادقمحمدالدكتورترجمة(،المغول

-الأولالجزء،الثانىالمجلد-الهنداوىموسىومحمدالصياد

.أمو06،القاهرة

الإيلخانيين-عهدفىالأوسطالشرقالصياد:المعطىعبدفؤاد.2

.امو!7هـ/أ704،الدوحة

-علوبالوهابعبدترجمة،المغولتاريخ:إقبالعباسر.

.م0002هـ/أ042،الثقافىالمجمعإصدارات:ظبىاْبو

-إيرانفىالمغوليةالدولةتاريخ:فهمىالعزيزعبدالسلامعبد4.أ

.مأ089،المعارفدار:القاهرة

،والقاهرةمصرملوكفىالزاهرةالنجوم:بردىتغرىابن/5.

.أمو44،المصريةالكتبدار:القاهرة

.ماو94.ط-والمغولالخوارزميةالدولة.إكا

القاهرة-أمينمترىترجمة،المغولوجحافلخانجنكيز؟7.

.وأم62
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للوثاتا

225

http://www.al-maktabeh.com



أنهوالمعرو!الفنانيق.بعضتخيلهاحما،لأجنحيزخانهصورة51
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له.معاصرتاريخىمرجعفيوردتحماخاقلا"قوبلاىصورة2ء
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!3هول

الحرييش.وعُدتهالمغولىالمقاتلزى3ء
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ومحوناته.المد!موزيهالحرييضوشِ!تةالمغولىالفارس4.
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صينىتصويرفناقمقءالحربلباسفىمغولىقائد5.

الصيق.علىالمفولمعاصرلهجمات
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المغزؤةءالأمصارأهلمعالتعاملفىالمغولالجندوحشيس6.
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نجك!!ر

*ول

تحوينها.وطريقض()اليارتالمغوليضالخيمض8.
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(..حاليا)بإيراق"سلطانيض"مدينضفى"بندهخده"أولجايتوضر-9.
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مغوليش.معماريضتحفشبالهند..أجرا"11فىمحلتاجضرر-01ء
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